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ABSTRAK

PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR
DI SEKOLAH DASAR

Oleh

ANA PUTRI SHOLIHAH

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo, dengan sub fokus penelitian (1)

aktivitas peserta didik, (2) aktivitas pendidik, (3) usaha pendidik memotivasi

peserta didik, (4) upaya sekolah, (5) kendala sekolah, dan (6) upaya sekolah

memenuhi kebutuhan perpustakaan.  Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: aktivitas peserta didik membaca buku;

aktivitas pendidik meminjam buku; pendidik memotivasi peserta didik dengan

buku; upaya sekolah yaitu sarana dan prasarana, ruangan, pelayanan, administrasi,

dan  program kerja perpustakaan; kendala sekolah yaitu belum adanya AC dan

ruangan perpustakaan kurang luas; upaya sekolah memenuhi kebutuhan

perpustakaan dengan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Kata kunci: pemanfaatan, perpustakaan, sumber belajar.



ABSTRACT

THE USAGE OF THE LIBRARY AS A LEARNING RESOURCES OF
ELEMENTARY SCHOOL

By

ANA PUTRI SHOLIHAH

The aim of this research was to describe the use of library as a learning resources
at SD N 5 Jatimulyo. This research focused on: (1) the learners’ activities, (2) the
educators’ activities, (3) the effort of the educator motivating the learner, (4) the
schools’ effort, (5) the schools’ obstacles, and (6) the effort of the school
increasing the infrastructure of the library. The method of the research is
qualitative approach. The result showed that: the learners’ activity is reading
books; the educators’ activity is borrowing books; the educator motivated the
learner by using a book; the schools’ effort are the infrastructure, the room, the
services, the administration and the project of the library; the obstacles of the
school were the librarys facility: no AC and narrow room; the schools’ effort in
fulfilling the library supplies and infrastructure.

Keywords: learning resources, library, the usage.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan yang berkualitas ditandai dengan keberhasilan program

pembangunan dalam pendidikan. Keberhasilan pembangunan pendidikan

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu di antaranya adalah sumber belajar

yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Edward and Fisher

(2002: 225) bahwa “Successful educational system depends exhaustively on the

accessibility and utilization of information sources and services.” Salah satu

faktor keberhasilan pendidikan yaitu pada pemanfaatan sumber informasi,

sumber informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu sumber

belajar. Sumber belajar seharusnya menjadi kunci dalam proses pendidikan

karena sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar

yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap,

keyakinan, emosi, dan perasaan. Menurut Sitepu (2014: 18) “sumber belajar

memberikan pengalaman belajar dan tanpa sumber belajar maka tidak mungkin

dapat terlaksana proses belajar dengan baik.”

Sumber belajar berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena

itu, sumber belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya

meningkatkan kreativitas peserta didik dan kualitas pendidikan karena melalui
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sumber belajar, peserta didik dapat terlibat secara langsung, baik secara fisik

maupun mental dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan tidak mungkin

terselenggara dengan baik, jika para pendidik dan peserta didik tidak

menggunakan sumber belajar yang ada karena sumber belajar sangat

diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Salah satu bukti

pemanfaatan sumber belajar di sekolah yaitu dengan membiasakan peserta

didik untuk menggunakan sumber belajar yang ada. Tanpa sumber belajar yang

memadai sulit diwujudkan proses pembelajaran yang mengarah pada

tercapainya hasil belajar yang optimal.

Tersedianya sumber belajar di sekolah dapat menambah wawasan dan

pengetahuan peserta didik di luar pelajaran formal. Supaya pembelajaran lebih

mudah, efektif, dan efisien, serta hasil belajar meningkat maka peserta didik

harus secara aktif menggunakan sumber belajar yang terdapat di sekolah. Oleh

karena itu, ketersediaan sumber belajar yang terdapat di sekolah harus

memadai, dan pengelolaan sumber belajar harus berjalan dengan baik, serta

pendayagunaan sumber belajar harus berjalan optimal. Berdasarkan hal

tersebut, menjadikan pihak penyelanggara pendidikan harus memperhatikan

sumber belajar yang tersedia di sekolahnya. Kelengkapan fasilitas sumber

belajar pun menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

Prastowo (2012: 61) mengemukakan bahwa:

Kriteria untuk memilih sumber belajar yang berkualitas dapat dibagi
menjadi dua yaitu kriteria secara umum dan kriteria khusus. Kriteria
umum dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas meliputi:
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ekonomis, praktis, sederhana, mudah diperoleh, fleksibel atau kompatible.
Kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar
yang berkualitas meliputi: sumber belajar dapat memotivasi peserta didik
dalam belajar, sumber belajar untuk tujuan pengajaran, maksudnya sumber
belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan, sumber belajar untuk penelitian, maksudnya sumber belajar
yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti,
sumber belajar untuk memecahkan masalah, dan sumber belajar yang
dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang
dihadapi dalam kegiatan pembelajaran, sumber belajar untuk presentasi
dengan maksud dapat berfungsi sebagai alat, metode, dan strategi
pembelajaran.

Keberadaan sumber belajar yang terdapat di sekolah dan memiliki fasilitas

lengkap bukan hanya untuk dipamerkan, melainkan sesuatu yang dibutuhkan

dalam proses pembelajaran, bahkan kehadirannya adalah perlu dan mutlak.

Keberadaan sumber belajar yang terdapat di sekolah perlu mendapatkan

perhatian serius, karena keberadaannya ikut serta dalam menentukan kualitas

pendidikan. Busljeta (2013: 56) mengatakan bahwa:

The purpose of utilising teaching and learning resources in class is to
assist the teacher with the presentation and transmission of educational
content and the achievement of educational objectives, whilst aiding the
students in acquiring knowledge and profiling different abilities and
values.

Sumber belajar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pendidik dan

peserta didik, apabila dilihat dari segi pendidik, sumber belajar dapat

dimanfaatkan keberadaannya untuk meningkatkan kualitas materi mata

pelajaran yang disampaikan dan dapat memperkaya pengetahuan serta

wawasannya sehingga pembelajaran yang berlangsung tidak membosankan,

melainkan akan lebih bervariasi dan materi yang disampaikan akan lebih

berbobot, apabila dilihat dari segi peserta didik, sumber belajar dapat

meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kreativitas peserta didik. Sumber
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belajar juga dapat menumbuhkan minat belajar mandiri, dengan demikian

keberadaan dan pemanfaatan sumber belajar sangatlah penting karena memiliki

fungsi dan peran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu,

sekolah harus berusaha semaksimal mungkin supaya sumber belajar yang

terdapat di sekolah dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai apa yang menjadi

kebutuhan sehingga nantinya sekolah memiliki sumber belajar yang

representatif.

Salah satu sumber belajar yang penting dan diperlukan keberadaannya di

sekolah ialah perpustakaan. Perpustakaan menjadi pusat untuk memperoleh

ilmu pengetahuan. Pihl (2012: 79) menyebutkan bahwa “the reviewand

empirical studies indicate that education based on the use of library resources

can help realise important aims of education.” Perpustakaan merupakan sarana

prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran dan diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pendidikan serta pengajaran di Indonesia dalam

mencerdaskan anak bangsa.

Perpustakaan yang terdapat di sekolah disebut dengan perpustakaan sekolah.

Perpustakaan di sekolah diharapkan bukan hanya berfungsi sebagai taman

bacaan dan sumber belajar, akan tetapi diharapkan dapat menumbuhkan minat

baca peserta didik, meningkatkan kebiasaan membaca peserta didik, sarana

pencarian pengetahuan atau informasi, dan dapat digunakan sebagai tempat

diskusi, serta ajang bertukar pikiran antar kelompok belajar.

Ogmewo (2015: 577) menyatakan bahwa “Similarly, schools with adequate

classrooms, textbooks andlibraries had higher mean scores as compared to
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schools without these facilities.” Sekolah dikatakan memilki fasilitas lebih

tinggi apabila memiliki kelas yang memadai, buku teks, dan perpustakaan

dibandingkan dengan sekolah yang tidak memiliki fasilitas.

Perpustakaan sekolah yang ideal berisi buku pendamping, yaitu sesuatu yang

sesuai dengan bahan ajar yang diberikan pendidik untuk menunjang kegiatan

pembelajaran karena buku sebagai penunjang dan pelengkap materi

pembelajaran serta ketersediaan buku yang memadai di perpustakaan akan

membuat peserta didik memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan

memudahkan kelancaran proses pembelajaran di kelas.

Menurut Ezeala and Yusuff (2011: 225), bahwa:

Regarding the accessibility and utilization of library resources, study
highlighted that libraries must ensure about the required and relevant
resources, adequate storage for the collection, and strategies for
accessibility of these resources through classification, cataloguing and
other arrangements.

Keberadaan perpustakaan sangat penting pada tingkat sekolah dasar karena

peserta didik tidak hanya mendapatkan ilmu dari pendidik tetapi dapat

memanfaatkan sumber belajar berupa perpustakaan sekolah yang menyediakan

berbagai macam buku dan membiasakan peserta didik kreatif mencari berbagai

sumber informasi sehingga peserta didik dapat belajar dengan maksimal dan

seefisien mungkin.

Menurut Wavell and Coles (2001: 225) “Efficient and effective provision of

library resources can have positive impact on academic achievement.”

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar yang efektif dan efisien
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akan menunjang terjadinya proses belajar dan meningkatkan prestasi akademik

peserta didik. Pemanfaatan perpustakaan sekolah berarti memanfaatkan

fasilitas yang telah disediakan oleh perpusatakaan dengan sebaik mungkin,

termasuk memanfaatkan koleksi bahan pustaka yang berada di perpustakaan

untuk kepentingan belajar.

Menurut Handoko dalam Handayani (2007: 28) dari segi pengguna

pemanfaatan perpustakaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor  internal  yang  meliputi:
a) Kebutuhan, yang dimaksud kebutuhan adalah kebutuhan akan

informasi.
b) Motif, merupakan sesuatu yang melingkupi semua penggerak,

alasan atau dorongan yang menyebabkan ia berbuat sesuatu.
c) Minat, adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.

2. Faktor eksternal yang meliputi:
a) Kelengkapan koleksi, yaitu banyaknya koleksi yang dimanfaatkan

informasinya  oleh peserta didik.
b) Keterampilan pustakawan dalam melayani  pengguna,  yaitu

keterampilan pustakawan dalam melayani peserta didik dapat
dilihat  melalui kecepatan mereka dalam memberikan layanan.

c) Keterbatasan fasilitas dalam pencarian kembali ini yang menjadi
fasilitas pencarian informasi adalah sarana akses koleksi
perpustakaan.

Pemanfaatan perpustakaan dalam penelitian ini akan dilakukan pada jenjang

sekolah dasar. Hal tersebut dilakukan karena apabila perpustakaan yang

tersedia mampu menarik minat baca peserta didik nantinya akan membuat

peserta didik terbiasa untuk mengunjungi perpustakaan. Kebiasaan minat baca

akan tumbuh dengan mudah jika ditanamkan sedini mungkin. Bukan hal yang

tidak mungkin, jika sejak dini sudah terbiasa maka akan terbawa hingga

peserta didik mengenyam pendidikan tingkat menengah. Tidak terpungkiri

bahwa perpustakaan dikatakan bermanfaat bagi peserta didik dapat dilihat dari

kunjungan peserta didik ke perpustakaan. Baik itu bertujuan untuk belajar
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ataupun menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan mata pelajaran yang

diajarkan oleh pendidik di kelas. Penelitian pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar peserta didik sekolah dasar akan dilakukan pada SD Negeri 5

Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan.

SD Negeri 5 Jatimulyo adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang

bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. SD

tersebut beralamat di Jl. Cendana II Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kode Pos

35365, Kabupaten Lampung Selatan.

SD Negeri 5 Jatimulyo  memiliki banyak prestasi di bidang akademik dan non

akademik. Berikut prestasi SD Negeri 5 Jatimulyo pada tahun 2017-2018:

Tabel 1. Prestasi SD Negeri 5 Jatimulyo

Tahun 2017 Tahun 2018
Juara I Juara II Juara III Juara I Juara II Juara III

Lomba Tahfidz
MTS Assyifa

Lomba 02SN
Karate Putri

Lomba
Drumband
Pelajar Tingkat
SD

Kejuaraan
Nasional Drum
Band Junior

Lomba
Memasukkan
Bola Dalam
Rangka HUT
Pramuka Ke-57

Lomba Senam
Pramuka Dalam
Rangka HUT
Pramuka Ke-57

Lomba 02SN
Karate Putra

Lomba 02SN
Bulu Tangkis
Putra

Lomba Konser
Drumband SD

Lomba Konser
Drum Band
(Mayoret)

Lomba PBB
Putri Dalam
Rangka Al-
Huda Expo

Festival
Marching Band
Dalam Rangka
Lampung Fair

Lomba Mewarnai
Putri Dalam Rangka
Bazar Siaga

Lomba Futsal Lomba 02SN
Voli Mini Putri

Lomba Tahfidz
Tingkat SD
Dalam Rangka
Al-Huda Expo

Lomba Konser
Drum Band
(Kostum)

Lomba Konser
Drum Band
Sekolah Dasar

Lomba Melukis
Putri Dalam Rangka
Bazar Siaga

Lomba Tartil
Putri Dalam
Rangka Bazar
Siaga

Lomba PBB
Putri Tingkat
Penggalang
SD/MI Se-
Provinsi
Lampung

Lomba PBB
Putri Dalam
Rangka HUT
Pramuka Ke-56

Lomba Konser
Drum Band
(Clolour Guard)

Lomba Konser
Drum Band
(Gita Pati)

Lomba Kejuaraan
Nasional Drumband
Junior

Lomba 02SN
Catur Puta

Lomba Estafet
Kelereng Putra
Dalam Rangka
Bazar Siaga

Lomba
Tradisional
Game Putra
Dalam Rangka
Hari Pramuka
Ke-56

Lomba PBB Putri
HUT Pramuka Ke-
57

Lomba Hifzil
Qur’an Dalam
Rangka Pentas
PAI Kelompok
Kerja Guru PAI
(KKG PAI)

Lomba 02SN
Sepak Bola
Mini Putra

Lomba Futsal Di
SD Al Kautsar
Event VII

Lomba Adzan
Dalam Rangka
Bazar Siaga

Lomba PBB
Putri Tingkat
SD/MI Se-Kota
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Bandar
Lampung

Lomba Futsal
Dalam Rangka
PGMI FAIR 2
SD/MI

Lomba Futsal
Gelora V SMP
PGRI 6
Bandarlampung

Lomba Futsal
Di Global
Surya Begawi

Lomba Tradisional
Game Putra

Lomba Hafidz
Dalam Rangka
Al-Huda Expo
V

Lomba
Tilawatil
Qur’an Dalam
Rangka Pentas
PAI Kelompok
Kerja Guru PAI
(KKG PAI)

Lomba PBB Putri
Latihan Gabungan
SMK Amal Bakti

Lomba PBB
Putri Dalam
Rangka HUT
Pramuka Ke-56

Sumber: Dokumentasi SD Negeri 5 Jatimulyo

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada

tanggal 09 November 2018 di SD Negeri 5 Jatimulyo menunjukkan bahwa SD

Negeri 5 Jatimulyo merupakan sekolah dasar yang terdapat perpustakaan dan

memiliki fasilitas yang lengkap. Hal tersebut dibuktikan dengan pernah

diperolehnya juara pertama pada lomba perpustakaan tingkat provinsi pada

tahun 2008. SD Negeri 5 Jatimulyo memiliki perpustakaan yang cukup baik,

baik dari segi sarana, maupun prasarana, seperti tersedianya gedung

perpustakaan, rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi baca,

kursi kerja, meja kerja, lemari katalog, lemari, papan pengumuman, rak buku

referensi, perangkat komputer dan meja, tempat sampah dan jam dinding.

Perpustakaan di SD Negeri 5 terlihat sangat hidup. Tentunya untuk mencapai

hal tersebut membutuhkan usaha yang tidak mudah dan harus melakukan

berbagai macam strategi supaya perpustakaan SD Negeri 5 Jatimulyo dapat

berjalan sesuai fungsinya.
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Perpustakaan

Sebagai Sumber Belajar di Sekolah Dasar.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus utama penelitian ini

dibatasi pada studi deskriptif Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber

Belajar di Sekolah Dasar.

Adapun sub fokus penelitian ini ialah:

1. Aktivitas peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber

belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.

2. Aktivitas pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber

belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.

3. Usaha pendidik dalam memotivasi peserta didik memanfaatkan

perpustakaan sebagai sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.

4. Upaya sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.

5. Kendala sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.

6. Upaya sekolah dalam memenuhi kebutuhan perpustakaan sebagai sumber

belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.
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C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dalam pemanfaatan perpustakan sebagai sumber

belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai

berikut:

1. Bagaimana aktivitas peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan

sebagai sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo ?

2. Bagaimana aktivitas pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai

sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo ?

3. Bagaimana usaha pendidik dalam memotivasi peserta didik memanfaatkan

perpustakaan sebagai sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo ?

4. Bagaimana upaya sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan

perpustakaan sebagai sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo ?

5. Bagaimana kendala sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan

perpustakaan sebagai sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo ?

6. Bagaimana upaya sekolah memenuhi kebutuhan perpustakaan sebagai

sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan serta menjelaskan:

1. Aktivitas peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber

belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.

2. Aktivitas pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber

belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.
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3. Usaha pendidik dalam memotivasi peserta didik memanfaatkan

perpustakaan sebagai sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.

4. Upaya sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.

5. Kendala sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan

sebagai sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo.

6. Upaya sekolah memenuhi kebutuhan perpustakaan sebagai sumber belajar

di SD Negeri 5 Jatimulyo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun

tidak langsung untuk dunia pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara umum adalah memberikan pengetahuan pada dunia

pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan di

bidang penelitian dan ilmu pendidikan, serta menambah pengetahuan

mengenai pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah

dasar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Peserta didik

Meningkatkan pengetahuan, minat baca, dan aktivitas peserta didik

dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar.
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b. Pendidik

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dalam

memajukan intelektual peserta didik dalam berfikir.

c. Kepala Sekolah

Memberikan masukan kepada kepala sekolah dalam mengoptimalkan

fungsi perpustakaan sebagai jendela dari berbagai informasi.

d. Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sebagai calon

pendidik.

e. Peneliti Lain

Menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai

acuan bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya.

F. Definisi Istilah

1. Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan

pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga pendidikan, sekaligus

sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar pendidik dan

peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

2. Sumber Belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar

yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil

belajar.
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3. Aktivitas Peserta Didik

Aktivitas peserta didik adalah kegiatan atau perilaku peserta didik

memanfaatkan perpustakaan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah

membaca buku di perpustakaan, mengerjakan tugas di perpustakaan,

berdiskusi dengan teman sekelompok, dan meminjam buku di

perpustakaan.

4. Aktivitas Pendidik

Aktivitas pendidik adalah kegiatan yang dilakukan pendidik dalam

memanfaatkan perpustakaan. Meminjam buku di perpustakaan untuk

dijadikan referensi dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu dari

berbagai aktivitas pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan karena

pendidik mempunyai tugas untuk memberikan pengetahuan (kognitif),

sikap, nilai (afektif) dan keterampilan (psikomotor) kepada peserta didik.

5. Motivasi

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya

tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-

sungguh memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar karena

memiliki motivasi yang tinggi.



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
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1. Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan kebutuhan setiap sekolah yang dapat menuntun 

seluruh lapisan warga sekolahnya menjadi manusia yang berilmu dan 

cerdas. Menurut Depdikbud (2006) kata perpustakaan berasal dari kata 

pustaka, dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, yang berarti kitab, buku-

buku, kitab primbon. Kemudian kata pustaka mendapat awalan per dan 

akhiran an, menjadi perpustakaan. Perpustakaan yang mengandung arti, 

kumpulan buku-buku bacaan, dan lainnya. 

Menurut Sulistyo (2009: 6) perpustakaan dalam Bahasa Inggris dikenal 

dengan “library”. Istilah ini berasal dari kata “librer” atau “libri”, yang 

artinya buku, dengan demikian istilah perpustakaan adalah sebuah ruangan, 

bagian sebuah gedung, maupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk 

menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasa disimpan menurut tata 

susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. 

Sedangkan Lasa (2008: 48) menyatakan bahwa: 

Perpustakaan merupakan suatu sistem informasi yang di dalamnya 

terdapat aktivitas pengumpulan, pengelolaan, pengawetan, 

pelestarian, penyajian, dan penyebaran informasi. Pendapat Lasa  
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tersebut menerangkan bahwasannya dalam perpustakaan terdapat 

serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh 

pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan sehingga bisa 

digunakan atau dimanfaatkan oleh pemustaka. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat 

mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka baik 

buku-buku maupun bahan bacaan lainnya yang diatur, diklasifikasikan dan 

dicatat dengan cara tertentu untuk memberikan kemudahan kepada 

penggunanya dan digunakan secara kontinyu oleh pemakainnya sebagai 

sumber informasi. 

2. Jenis-jenis Perpustakaan  

Setiap perpustakaan yang didirikan mempunyai tujuan, organisasi, jenis 

pemakai dan kegiatan yang berbeda-beda, karena perbedaan ini maka 

perpustakaan menjadi berbeda-beda jenisnya. Menurut Sulistyo (2009: 42-

91) jenis-jenis perpustakaan di antaranya:  

1) Perpustakaan Internasional 

2) Perpustakaan Nasional  

3) Perpustakaan Umum  

4) Perpustakaan Sekolah   

5) Perpustakaan Perguruan Tinggi  

6) Perpustakaan Khusus  

Lasa (2013: 14-16) menyatakan bahwa perpustakaan semakin berkembang 

begitu juga dengan teknologi informasi semakin maju. Kini muncul istilah 

perpustakaan kertas, perpustakaan digital, perpustakaan maya, 

perpustakaan tanpa dinding, perpustakaan elektronik, perpustakaan 

polimedia, dan perpustakaan hibrida. 
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a) Perpustakaan kertas adalah perpustakaan yang dalam teknik 

operasionalnya (pembelian, pengolahan, pengatalogan, dan 

sirkulasi) dan bahan pustaka masing-masing masih berbasis 

kertas atau karton.  

b) Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang tidak 

menyimpan buku konvensional, tetapi hanya menyimpan bahan 

informasi bentuk digital.  

c) Perpustakaan elektronik adalah perpustakaan yang 

menggunakan teknologi informasi dalam seluruh kegiatannya, 

disamping juga menyimpan informasi tercetak dan informasi 

akan merubah sistem kerja perpustakaan sejak pemesanan 

pustaka sampai pada sistem peminjaman dan pelayanan 

informasi kepada pemakai. 

d) Perpustakaan Polimedia adalah perpustakaan yang menyimpan 

rekaman ilmu pengetahuan maupun informasi dengan 

menggunakan berbagai tipe media yang berbeda. 

e) Perpustakaan hibrida sebenarnya merupakan perpaduan antara 

perpustakaan yang berbasis koleksi cetak/hard copy dan 

perpustakaan yang berbasis informasi elektronik.  

Selanjutnya Lasa (2013: 17-18) menyatakan bahwa pembagian 

perpustakaan dapat dilihat dari segi kepemilikan, yaitu: 

a) Perpustakaan Pemerintah 

b) Perpustakaan Provinsi 

c) Perpustakaan Kabupaten/kota 

d) Perpustakaan Kecamatan 

e) Perpustakaan Desa/Kelurahan 

f) Perpustakaan Masyarakat 

g) Perpustakaan Keluarga 

h) Perpustakaan Pribadi 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa perpustakaan berbeda-beda jenisnya antara jenis satu dengan yang 

lain. Namun, tujuan perpustakaan tetap sama yaitu sebagai sumber 

informasi ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan serta untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan penunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional. Berdasarkan jenis-jenis perpustakaan diatas, 

penelitian ini termasuk kedalam jenis perpustakaan sekolah. 
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3. Pengertian Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah merupakan bagian integral dari program sekolah 

secara keseluruhan, yaitu dengan bersama-sama dengan komponen 

pendidikan lainnya turut menentukan keberhasilan proses pendidikan dan 

pengajaran.  Melalui perpustakaan peserta didik dapat mendidik dirinya 

secara berkesinambungan. Menurut Darmono (2007: 1) “Perpustakaan 

sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan untuk menunjang kegiatan 

belajar peserta didik dan memegang peranan yang sangat penting dalam 

memacu tercapainya tujuan pendidikan disekolah.” 

Reitz dalam Hasugian (2009: 78) juga menjelaskan perpustakaaan sekolah 

adalah “(School library), A library in a public or private elementary or 

secondary school that serves the information needs of its students and 

curriculum needs of its teachers and staff, usually managed by a school 

librarian or media specialist.” Berdasarkan pendapat tersebut perpustakaan 

sekolah adalah suatu perpustakaan yang berada pada jenjang sekolah dasar 

sampai dengan sekolah lanjutan baik milik pemerintah negeri maupun 

swasta yang melayani kebutuhan informasi peserta didik, kebutuhan 

kurikulum dari pendidik dan staf biasanya dikelola oleh pustakawan 

sekolah ataupun spesialis media.   

Menurut Lasa (2009: 20) “Perpustakaan sekolah merupakan unit kerja yang 

menghimpun, mengelola, dan menyajikan kekayaan intelektual untuk 

kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.” Suherman (2009: 39) berpendapat 
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bahwa “perpustakaan sekolah adalah sebuah jasa yang ditujukan kepada 

semua anggota komunitas sekolah: peserta didik, pendidik, staf, komite 

sekolah dan orang tua peserta didik.” 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa perpustakaan sekolah adalah bagian integral dari sekolah dan 

merupakan sumber belajar yang akan dikelola oleh pustakawan yang 

menyajikan berbagai jenis bahan pustaka serta melayani kebutuhan 

informasi peserta didik dan pendidik untuk menunjang proses pendidikan 

dan pengajaran yang layak serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan 

sekolah yang bersangkutan. 

3.1 Makna Perpustakaan Sekolah  

Secara umum perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan di lingkungan 

sekolah sebagai penunjang keberhasilan proses pembelajaran. 

Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang khusus. Maka 

makna, tujuan, dam fungsinya pun juga khusus. 

Maurois dalam Lasa  (2002: 55) berkata: “Saya cenderung mengatakan 

bahwa pendidikan tiada lain daripada suatu kunci untuk membuka pintu 

dari perpustakaan-perpustakaan”. Pengandaian pendidikan sebagai 

kunci untuk membuka pintu perpustakaan dapat ditafsirkan bahwa 

pendidikan merupakan sarana yang melayani perpustakaan. Tetapi 

sebaliknya, dengan masuk ke perpustakaan orang menyelami lebih 

dalam pendidikan yang diterimanya. Sebab perpustakaan tanpa dibuka 

tidak memiliki arti apa-apa, demikian pula kalau perpustakaan tidak 
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menyumbang apa-apa bagi pendidikan, dapat dikatakan bahwa 

pendidikan dan perpustakaan mempunyai hubungan yang demikian 

erat, sehingga pendidikan dan perpustakaan merupakan dua subjek yang 

saling mengabdi. 

Leig dalam Lasa  (2002: 55)  mengemukakan pula, bahwa: “... tekanan 

akhir-akhir ini pada perpustakaan sekolah muncul sebagai akibat 

perubahan-perubahan kurikulum dan perubahan dari metode pengajaran 

yang hanya berpikir secara teks-book.” 

Menurut Sutarno (2006: 57) perpustakaan sekolah sangat diperlukan 

keberadaannya dengan pertimbangan bahwa: 

a. Perpustakaan sekolah merupakan sumber belajar di lingkungan 

sekolah. 

b. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen sistem 

pengajaran. 

c. Perpustakaan sekolah merupakan sumber untuk menunjang 

kualitas pendidikan dan  pengajaran. 

d. Perpustakaan sekolah sebagai laboratorium belajar yang 

memungkinkan peserta didik dapat mempertajam dan 

memperluas kemampuan untuk membaca, menulis, berpikir 

dan berkomunikasi.  

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa makna dari perpustakaan sekolah ialah berusaha 

memberi pelayanan kepada sekolah agar kegiatan pembelajaran yang 

digariskan di dalam kurikulum dapat berjalan lancar. 

3.2 Tujuan Perpustakaan Sekolah   

 Sejak awal sebuah perpustakaan didirikan apapun jenisnya telah 

disebutkan bahwa perpustakaan mempunyai kegiatan utama 
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mengumpulkan semua informasi dalam berbagai bentuk yakni tertulis, 

terekam atau dalam bentuk lainnya, kemudian semua informasi tersebut 

diproses, dikemas dan disusun untuk disajikan kepada masyarakat 

sekolah yang diharapkan akan menggunakan.  

 Menurut Yusuf (2007: 3) tujuan perpustakaan sekolah antara lain:  

a. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik 

membaca para peserta didik.  

b. Membantu menulis kreatif peserta didik dengan bimbingan 

pendidik  dan pustakawan.  

c. Menumbuhakan minat baca peserta didik.  

d. Menyediakan berbagai informasi yang sesuai dengan kurikulum 

sekolah.  

e. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi 

semangat membaca dan semangat belajar bagi peserta didik.  

 

Darmono (2007: 21) menyatakan bahwa tujuan perpustakaan sekolah 

adalah sebagai berikut:  

a. Mendukung dan memperluas sasaran pendidikan sebagaimana 

digariskan dalam misi dan kurikulum sekolah.  

b. Mengembangkan dan mempertahankan kelanjutan dalam 

kebiasan dan keceriaan membaca dan belajar, serta 

menggunakan perpustakaan sepanjang hayat mereka.  

c. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam 

menciptakan dan menggunakan informasi untuk pengetahuan, 

pemahaman, daya pikir dan keceriaan.  

d. Mendukung semua peserta didik dalam pembelajaran dan 

praktek keterampilan mengevaluasi dan menggunakan 

informasi, tanpa memandang bentuk, format atau media, 

termasuk kepekaan modus berkomunikasi di komunitas.  

e. Menyediakan akses ke sumber daya lokal, regional, nasional, 

global dan kesempatan pembelajar menyingkap ide, pengalaman 

dan opini yang beraneka ragam.  

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari perpustakaan sekolah adalah tidak hanya untuk 

mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan 

adanya perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu peserta didik 
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dan pendidik menyelesaikan tugas-tugas dalam proses pembelajaran, 

oleh sebab itulah segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan 

sekolah harus dapat menunjang proses pembelajaran. Maka, dalam 

pengadaan bahan pustaka hendaknya mempertimbangkan kurikulum 

sekolah, serta selera para pembaca yang dalam hal ini adalah peserta 

didik. 

3.3 Manfaat Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan tampak bermanfaat apabila benar-benar memperlancar 

pencapaian tujuan proses pembelajaran, indikasi manfaat tersebut tidak 

hanya berupa tingginya prestasi peserta didik, tetapi lebih jauh lagi 

antara lain adalah peserta didik umpamanya mampu mencari, 

menemukan, menyaring, dan menilai informasi, peserta didik terbiasa 

belajar mandiri, peserta didik terlatih kearah tanggung jawab, dan  

selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. 

Menurut Bafadal (2009: 5-6) manfaat perpustakaan sekolah sangat 

banyak, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan peserta 

didik terhadap membaca. 

b. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman 

belajar peserta didik.  

c. Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar 

mandiri peserta didik yang akhirnya peserta didik mampu 

belajar mandiri.  

d. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses 

penguasaan teknik membaca.  

e. Perpustakaan sekolah dapat memperlancar peserta didik 

menyelesaikan tugas sekolah. 

f. Perpustakaan dapat membantu perkembangan kecakapan 

berbahasa. 
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g. Perpustakaan dapat melatih peserta didik kearah tanggung 

jawab. 

h. Perpustakaan sekolah dapat membantu peserta didik, 

pendidik dan anggota staf sekolah dalam mengikuti ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Perpustakaan akan lebih bermanfaat jika pendidik dan peserta didik 

terbiasa mendapatkan bahan pustaka dan informasi dari perpustakaan 

sekolah. Menurut Hartono (2016: 29) manfaat yang dapat diperoleh dari 

perpustakaan sekolah yaitu:  

a) Membangkitkan kecintaan para peserta didik terhadap 

budaya baca.  

b) Memperkaya pengalaman belajar di kelas. 

c) Menanamkan belajar sepanjang hayat.  

d) Mempercepat proses materi yang disampaikan pendidik.  

e) Membantu pendidik memperoleh materi. 

f) Membantu kelancaran tugas pustakawan, dan  

g) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa perpustakaan memiliki  manfaat yang begitu 

banyak, baik itu untuk peserta didik, pendidik, maupun staf sekolah. 

Keberadaaan perpustakaan juga sangat membantu dalam menunjang 

proses pembelajaran, perkembangan peserta didik dalam hal membaca, 

menulis, keterampilan dan timbulnya kebiasaan membaca. Maka dari 

itu perlu adanya perhatian dari berbagai pihak  mengenai perpustakaan 

sekolah sehingga bisa bermanfaat bagi semua pihak sekolah.   

3.4 Fungsi Perpustakaan Sekolah  

Perpustakaan bagi lembaga pendidikan adalah sarana penunjang yang 

sudah selayaknya diperhatikan dengan baik. Walaupun merupakan 

sarana penunjang akan tetapi fungsi perpustakaan sangatlah vital. 
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Upaya-upaya pengelola perpustakaan agar  masyarakat gemar membaca 

dan mau mengunjungi perpustakaan patut dihargai, dengan semakin 

banyaknya pengguna/masyarakat yang mengunjungi dan 

memberdayakan perpustakaan, ini mengindikasikan bahwa 

perpustakaan dapat memenuhi peran dan fungsinya dengan baik.  

Darmono (2001: 3-4) mengemukakan bahwa perpustakaan mempunyai 

beberapa fungsi yaitu: 

1. Fungsi informasi 

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi 

bahan tercetak, terekam, maupun koleksi lainnya.  

2. Fungsi pendidikan 

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi 

bahan tercetak, terekam, maupun koleksi lainnya sebagai 

sarana untuk menerapkan tujuan pendidikan.  

3. Fungsi kebudayaan  

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi 

bahan tercetak, terekam, maupun koleksi lainnya yang dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna untuk: 

a. Meningkatkan mutu kehidupan  dengan memanfaatkan 

berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa 

untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan 

manusia baik secara individu maupun secara kelompok. 

b. Membangkitkan minat terhadap kesenian dan 

keindahan yang merupakan salah satu kebutuhan 

manusia terhadap cita rasa seni. 

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas dalam berkesenian. 

 

4. Fungsi rekreasi  

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi 

bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya untuk 

mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai 

bacaan dan pemanfaatan waktu senggang. 
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5. Fungsi penelitian 

Sebagai fungsi penelitian perpustakaan menyediakan berbagai 

informasi untuk menunjang kegiatan penelitian. Informasi yang 

dijadikan meliputi berbagai jenis dan bentuk informasi. 

6. Fungsi deposit 

Sebagai fungsi deposit pepustakaan berkewajiban menyimpan 

dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang 

diterbitkan di wilayah Indonesia. Perpustakaan yang 

menjalankan fungsi deposit secara rasional adalah 

Perpustakaan Nasional.  

Menurut Sulistyo (2009: 28-30) terdapat beberapa fungsi perpustakaan, 

di antaranya: 

1. Sebagai Sarana Simpanan Karya Manusia 

Perpustakaan di sini berfungsi sebagai tempat menyimpan 

karya manusia, khususnya karya cetak seperti buku, majalah, 

sejenisnya serta karya rekaman seperti kaset, piringan hitam 

dan sejenisnya.  

2. Fungsi Informasi  

Bagi anggota masyarakat yang memerlukan informasi dapat 

meminta atau menanyakan keperpustakaan. Informasi yang 

diminta dapat berupa informasi mengenai tugas sehari-hari, 

pelajaran maupun informasi lainnya. Dengan koleksi yang 

tersedia, perpustakaan harus berusaha menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan keperpustakaan. 

3. Fungsi Rekreasi 

Masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan cara 

membaca dan bacaan ini disediakan oleh perpustakaan. 

4. Fungsi Pendidikan  

Perpustakaan merupakan sarana pendidikan non formal dan 

informal, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar diluar 

bangku sekolah maupun juga tempat belajar dalam lingkungan 

sekolah. 

5. Fungsi Cultural  

Perpustakaan merupakan tempat untuk mendidik dan 

mengembangkan apresiasi budaya masyarakat.  

6. Fungsi Penelitian  

Sebagai fungsi penelitian perpustakaan menyediakan berbagai 

informasi untuk menunjang kegiatan penelitian. 

7. Fungsi Deposit 

Perpustakaan berkewajiban menyimpan dan melestarikan 

semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan diwilayah 

Indonesia. Perpustakaan menjalankan fungsi deposit secara 

nasional adalah perpustakaan nasional. 
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai sarana 

untuk menunjang kegiatan belajar peserta didik dan sumber belajar 

peserta didik dan pendidik. 

4. Peranan Perpustakaan  

Perpustakaan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Menurut Saiful (2007: 98) “peranan perpustakaan adalah 

bagian dari tugas pokok yang harus dijalankan di dalam perpustakaan.” 

Sutarno (2003: 54-57) mengemukakan bahwa peranan perpustakaan di 

antaranya: 

a. Perpustakaan merupakan media atau jembatan yang 

menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu 

pengetahuan yang terkandung didalam koleksi perpustakaan 

dengan para pemakainya. 

b. Perpustakaan sebagai sarana untuk menjalin dan 

mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai, dan 

antara penyelenggara perpustakaan dengan masyarakat 

dilayani. 

c. Perpustakaan sebagai lembaga untuk mengembangkan minat 

baca, kegemaran membaca, dan budaya baca, melalui 

penyediaan berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

d. Perpustakaan berperan aktif sebagai fasilitator, mediator dan 

motivator bagi mereka yang ingin mencari, memanfaatkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. 

e. Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan non formal bagi 

masyarakat dan pengunjung perpustakaan. Mereka dapat 

belajar secara mandiri, melakukan penelitian, menggali, 

memanfaatkan dan mengembangkan sumber informasi dan 

ilmu pengetahuan. 

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa peranan perpustakaan dalam proses pendidikan 
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merupakan hal  yang sangat penting dan bermanfaat untuk membantu 

peserta didik dan pendidik  dalam  memperoleh dan mengembangkan 

informasi, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, keterampilan 

dan sikap guna mencapai tujuan pendidikan. 

5. Layanan Perpustakaan  

5.1 Pengertian Layanan Perpustakaan  

Layanan perpustakaan merupakan bentuk layanan yang diberikan 

petugas kepada pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan 

perpustakaan.  

Menurut Darmono (2007: 165) layanan perpustakaan adalah 

pemberian informasi kepada pemakai perpustakaan tentang hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Segala bentuk informasi yang dibutuhkan pemakai 

perpustakaan, baik untuk dimanfaatkan di tempat 

ataupun untuk dibawa pulang untuk digunakan di luar 

ruang perpustakaan. 

2. Manfaat berbagai sarana penelusuran informasi yang 

tersedia di perpustakaan yang merujuk pada 

keberadaan sebuah informasi.  

Lasa (2007: 169) menyatakan bahwa: 

Layanan perpustakaan merupakan upaya pemberdayaan yang 

dapat berupa penyediaan jasa sirkulasi, baca di tempat, 

pelayanan rujukan, penelusuran literatur, penyajian informasi 

terbaru, penyajian informasi terseleksi, pelayanan audio 

visual, pelayanan internet, bimbingan pemakai, jasa fotokopi, 

pelayanan reproduksi, pelayanan terjemahan, pelayanan 

pinjam antar perpustakaan, dan pelayanan konsultasi. 

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa layanan perpustakaan adalah jasa layanan yang 
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diberikan oleh perpustakaan kepada para penggunanya dalam 

memanfaatkan bahan pustaka yang dimiliki. 

5.2 Jenis Layanan Perpustakaan 

Layanan membaca diperpustakaan merupakan layanan yang 

memberikan jasa layanan kepada pengguna perpustakaan yang 

memanfaatkan koleksi perpustakaan dengan tujuan agar jasa yang 

disediakan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh pengguna 

perpustakaan. Menurut Lasa (2007: 169) jenis layanan 

perpustakaan diantaranya sebagai berikut:  

a. Layanan sirkulasi  

Menurut Darmono (2007: 174) “layanan sirkulasi adalah 

satu kegiatan di perpustakaan yang melayani peminjaman 

dan pengembalian buku.” Soeatminah dalam Febriyani 

(2013: 13) menyatakan bahwa “Pelayanan sirkulasi adalah 

kegiatan kerja berupa pemberian bantuan kepada 

pengguna perpustakaan dalam proses peminjaman dan 

pengembalian bahan pustaka.” 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat di 

simpulkan bahwa layanan sirkulasi adalah suatu tempat 

yang melayani kegiatan yang ada di perpustakaan untuk 

melayani peminjaman dan pengembalian bahan buku 

pustaka. Layanan sirkulasi merupakan layanan pokok yang 

dimiliki oleh perpustakaan, karena berhubungan langsung 

dengan koleksi perpustakaan. 
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b. Layanan referensi  

Layanan referensi menurut Lasa (2007: 179) “Layanan 

yang memberi penjelasan, jawaban, maupun informasi 

tentang sesuatu dengan cara menunjukkan sumber-sumber 

dan cara penemuannya.” Menurut Soeatminah (2013: 152) 

“layanan referensi adalah kegiatan kerja yang berupa 

pemberian bantuan kepada pemakai perpustakaan untuk 

menemukan informasi.” 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa layanan referensi merupakan 

layanan yang memberikan cara mengetahui sumber dan 

cara menelusuri informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna. 

6. Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sebagai sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan 

pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal sehingga 

mengharuskannya memiliki struktur yang baik, supaya perpustakaan 

dapat berjalan dengan optimal.  

Menurut Darmono (2001: 25) “struktur organisasi ialah suatu kerangka 

yang menunjukkan semua tugas kerja untuk mencapai tujuan 

organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi tersebut, serta wewenang dan 

tanggung jawab setiap anggota organisasi yang melakukan tiap-tiap 
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tugas kerja tersebut.” Struktur organisasi diperlukan untuk memberi 

wadah, tujuan, misi, tugas pokok dan fungsi.            

Jika fungsi yang diselenggarakan berlangsung secara terus menerus, 

maka harus dilembagakan agar memungkinkan berlakunya 

fungsionalisasi yang menjadi landasan peningkatan efisiensi dan 

efektivitas organisasi. Fungsional menentukan orang-orang yang harus 

bekerja sama, serta pemekarsa kerja sama tersebut. Secara fungsional, 

seseorang bertanggung jawab atas suatu bidang dalam organisasi, dan 

memerlukan kerja sama dengan pemegang tanggung jawab bidang lain. 

Sebuah struktur organisasi juga perlu dipertimbangkan masuknya unit 

atau komisi sebagai lembaga pertimbangan yang secara teknis tidak ikut 

campur dalam urusan operasional perpustakaan, akan tetapi jika diminta 

bisa memberikan masukan ide ataupun pemikiran tentang kemajuan 

perpustakaan. Di lingkungan sekolah, komisi ini adalah dewan 

pendidik. Tidak semua pendidik yang duduk dalam dewan pendidik 

dapat melakukan pertimbangan kepada perpustakaan, akan tetapi cukup 

beberapa pendidik yang dipandang memiliki kemauan dan kemampuan 

dalam bidang itu. 
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Darmono (2001: 32-34) mengemukakan bahwa struktur organisasi 

perpustakaan sekolah memiliki beberapa model, berikut ini model-

model struktur organisasi perpustakaan sekolah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah 

Sumber: Darmono (2001: 32-34) 

 

Keterangan: 

                     Garis Koordinasi 

                     Garis Komando  

 

Catatan: 

1. Bila perpustakaan sekolah tidak ada kepala perpustakaan karena 

kondisi sekolah yang tidak memungkinkan maka dapat diangkat 

pendidik pustakawan yang akan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan operasional perpustakaan. 

Model 1 
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2. Antara bagian layanan teknis dan layanan pembaca dipisahkan untuk 

menunjukkan bahwa kedua bagian tersebut memang secara substansi 

kegiatan sangat berbeda. Pemisahan tersebut bukan berarti harus ada 

dua tenaga. Jika dipandang cukup hanya satu tenaga, bisa saja 

dilaksanakan. Bagian layanan teknis bertanggung jawab mulai dari 

pengadaan bahan pustaka sampai proses pembuatan katalog dan 

penyusunan kartu katalog. Bagian layanan pembaca bertanggung 

jawab pada kegiatan layanan di semua lini layanan mulai dari 

peminjaman buku, layanan referensi dan layanan penelusuran 

informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah 

Sumber: Darmono (2001: 32-34) 

 

 

 

Model 2 
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Catatan: 

1. Antara bagian layanan teknis dan bagian layanan pembaca 

dikerjakan secara tidak terpisah. 

2. Pendidik pustakawan atau petugas perpustakaan membawahi bagian 

layanan teknis dan layanan pembaca. Pendidik pustakawan 

merangkap bagian tata usaha perpustakaan. 

3. Model ini sesuai untuk sekolah yang kondisi minat baca mulai 

tumbuh dan jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan belum begitu 

banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah 

Sumber: Darmono (2001: 32-34) 

 

 

 

 

 

Model 3 
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Catatan: 

 

1. Antara bagian tata usaha perpustakaan, bagian layanan teknis dan  

2. bagian layanan pembaca dikerjakan secara tidak terpisah. 

3. Pendidik pustakawan atau petugas perpustakaan merangkap petugas 

pada tiga bagian yaitu bagian layanan teknis, bagian layanan 

pembaca, dan bagian tata usaha perpustakaan. 

4. Model ini biasanya cocok untuk Sekolah Dasar, yang pada umumnya 

tenaga di SD sangat terbatas jumlahnya. 

 

c. Sumber Belajar 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Proses pembelajaran yang baik tujuannya adalah untuk menciptakan SDM 

yang berkualitas, untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dibutuhkan 

peningkatan dalam kualitas proses pembelajaran. Salah satunya dengan 

membiasakan peserta didik  untuk menggunakan sumber belajar yang ada. 

Menurut Januszewski & Molenda (2008: 231) “The term resourcesis 

understood to include the tools, materials, devices, settings, and people 

that learners interact with to facilitate learning and improve 

performance.” Berdasarkan pendapat tersebut, sumber belajar (resources) 

dapat dipahami sebagai alat-alat, materi, perangkat, setting, dan orang-

orang dimana peserta didik  dalam berinteraksi dengannya untuk 

memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja.  
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Menurut Associatian for Educational Communications and Technology 

(AECT, 1977) dan banks (1990) dalam Komalasari (2010: 108) “sumber 

belajar adalah daya yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik, baik secara 

terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan pembelajaran 

dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi tujuan 

pembelajaran.” 

Majid (2007: 170) menyatakan bahwa, “Sumber belajar ditetapkan sebagai 

informasi yang disajikan dan disimpan dalam bentuk berbagai media, yang 

dapat membantu peserta didik dalam belajar.”  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu (daya, 

lingkungan, pengalaman) yang dapat digunakan dan dapat mendukung 

proses/ kegiatan pengajaran secara lebih efektif dan dapat memudahkan 

pencapaian tujuan pengajaran/belajar, tersedia (disediakan/dipersiapkan), 

baik yang langsung/tidak langsung, baik yang konkret/abstrak. 

2. Ciri-ciri Sumber Belajar  

Ciri utama sumber belajar adalah dapat dipergunakan untuk berbagai 

tujuan pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut. Rohani 

(2004: 104) menjelaskan bahwa secara garis besar sumber belajar 

mempunyai ciri-ciri yakni: 

1. Mampu memberikan daya tarik tersendiri dalam proses 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

2. Harus mampu mempunyai nilai-nilai yang mendidik, dan  
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3. Mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan sumber belajar 

yang sudah dirancang (resources by designed). 

Menurut Sudjana (2007: 80) sumber belajar mempunyai empat ciri pokok 

yaitu: 

1. Sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat 

memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran.  

2. Sumber belajar merubah tingkah laku yang lebih sempurna, sesuai 

dengan tujuan.  

3. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), 

tetapi tidak dapat digunakan secara kombinasi (gabungan).   

4. Sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sumber belajar yang dirancang (by designed), dan sumber belajar 

yang tinggal pakai (by utilization). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sumber belajar harus mampu memudahkan tercapainya 

tujuan belajar atau tercapainya keberhasilan belajar, untuk menunjang 

tercapainya keberhasilan belajar, maka sumber  belajar harus sesuai 

dengan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

3. Manfaat Sumber Belajar  

Sumber belajar dikatakan bermanfaat apabila mampu memfasilitasi 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran supaya 

pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Menurut Rahadi (2005: 16) 

manfaat sumber belajar, antara lain:  

1. Memperluas dan meningkatkan kesempatan belajar.  

2. Melayani kebutuhan perkembangan informasi bagi masyarakat. 

3. Mengembangkan kreativitas dan produktivitas tenaga pendidik dan 

kependidikan.  

4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, baik 

secara individu maupun kelompok.   

5. Mendorong cara-cara belajar baru yang cocok untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

6. Memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional 

dan tindakan lanjutan untuk mengembangan sistem pembelajaran.  
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7. Melaksanakan latihan bagi tenaga pengajar mengenai 

pengembangan sistem pembelajaran dan pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi untuk pembelajaran. 

8. Memberikan alasan untuk memfasilitasi dengan sumber belajar di 

luar sumber belajar. 

9. Meyebarkan berbagai informasi pembelajaran yang akan membantu 

memajukan penggunaan berbagai macam sumber belajar dengan 

lebih efektif dan efisien. 

10. Menyediakan pelayanan produksi bahan pembelajaran. 

Menurut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional (2009: 6) sumber belajar sekolah dapat 

memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya dalam 

proses pembelajaran, tidak hanya bagi pendidik dan peserta didik, akan 

tetapi juga bagi satuan pendidikan, antara lain: 

Manfaat sumber belajar sekolah bagi satuan pendidikan:   

1. Sebagai media informasi berkaitan dengan pendidikan dan 

komunikasi antar pendidik, peserta didik, maupun antar satuan 

pendidikan. 

2. Sebagai wahana pembelajaran dalam memperluas pengetahuan 

tentang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

penilaian hasil belajar  

3. Sebagai wahana untuk berbagi karya dan pengalaman dengan 

satuan pendidikan lain.  

Manfaat sumber belajar sekolah bagi pendidik:   

1. Sebagai wahana untuk berbagi karya dan pengalaman dengan 

pendidik lain.  

2. Sebagai media untuk diskusi dengan pendidik lain khususnya yang 

mengampu mata pelajaran yang sama.  

3. Sebagai wahana untuk berbagi karya-karya baru dan unik seperti 

temuan tentang strategi, metode, dan model pembelajaran artikel-

artikel seputar pendidikan.  

Manfaat sumber belajar sekolah bagi peserta didik diantaranya yaitu:  

1. Sebagai media untuk mencari dan menemukan sumber belajar 

2. Bahan ajar dan bahan uji berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai.  
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Selain itu, sumber belajar sekolah juga bermanfaat bagi masyarakat umum, 

yaitu:  

 

1. Sebagai media untuk memperoleh informasi,  

2. Memberikan ide, dan saran seputar pendidikan dan pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manfaat sumber belajar adalah mampu membantu 

peserta didik untuk dapat memahami materi, dan memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik serta memudahkan peserta didik dalam 

proses pembelajaran, dengan tersedianya sumber belajar pendidik harus 

mampu memanfaatkan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Fungsi Sumber Belajar   

Fungsi utama sumber belajar, yaitu ingin mencapai tujuan belajar seefektif 

dan seefisien mungkin.  Menurut Mudhoffir dalam Hasugian (2009: 89) 

Secara umum, sumber belajar mempunyai beberapa fungsi diantaranya:  

1. Fungsi Pengembangan Sistem Instruksional  

Fungsi ini menolong jurusan atau departemen dan staf tenaga 

pengajar secara individual di dalam membuat rancangan (desain) 

dan pemilihan options (pilihan) untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi proses pembelajaran.  

2. Fungsi Informasi  

Ada beberapa macam sumber informasi, seperti pusat komputer 

(puskom), bahan bacaan, radio, televisi, internet, perorangan, 

lembaga, dan sebagainya.  

3. Fungsi Pelayanan  

Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media 

dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan 

pelajar. 
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4. Fungsi Produksi  

Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan 

instruksional yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. 

 

5. Fungsi Administrasi  

Fungsi ini dihubungkan dengan pengelolaan dan cara-cara 

pencapaian tujuan dan prioritas program yang akan dilaksanakan 

serta akan melibatkan semua staf dan pengguna sumber belajar.  

6. Fungsi Pelatihan  

Fungsi ini berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia baik untuk pengelola sumber 

belajar maupun masyarakat pengguna. 

Fungsi sumber belajar sekolah menurut Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional (2009: 3) adalah:  

a) Sebagai media informasi dan komunikasi yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran bagi warga sekolah dan 

stakeholder. 

b) Sebagai wahana belajar melalui forum diskusi antar pendidik-

peserta didik, pendidik- pendidik, peserta didik, dan sekolah-

sekolah, serta sekolah-masyarakat yang terkait dengan proses 

pembelajaran, dan  

c) Sebagai media unjuk kinerja berbagai inovasi dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa fungsi sumber belajar merupakan peran penting dalam 

pencapaian hasil pembelajaran peserta didik, jika pendidik menginginkan 

tercapainya hasil belajar yang optimal maka harus mampu 

mengoptimalkan fungsi sumber belajar yang ada dan pendidik juga harus 

mampu memilih dan memanfaatkan sumber belajar secara tepat agar 

tujuan kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
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5. Tujuan Sumber Belajar  

Tujuan sumber belajar adalah membawa atau menyalurkan stimulasi dan 

informasi kepada peserta didik. Menurut Mudhoffir (2009: 89) sumber 

belajar memiliki dua tujuan, yaitu: umum dan khusus. Tujuan umumnya 

adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses 

pembelajaran melalui pengembangan sistem instruksional. 

Tujuan khusus sumber belajar antara lain:   

1. Mendorong penggunaan cara-cara baru yang paling cocok untuk 

mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban 

institusional lainnya. 

2. Memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional, 

dan tindak lanjut untuk pengembangan sistem instruksional.  

3. Melaksanakan latihan untuk para tenaga pengajar mengenai 

pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam 

proses pembelajaran.  

4. Memajukan usaha penelitian yang perlu tentang penggunaan media 

pendidikan. 

5. Menyebarkan informasi yang akan membantu memajukan 

penggunaan berbagai macam sumber belajar dengan lebih efektif 

dan efisien.  

Menurut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional (2009: 3) Tujuan umum dibentuknya 

sumber belajar sekolah, adalah untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber 

belajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi secara maksimal. 

Menurut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional (2009: 3) Tujuan khususnya 

dibentuknya sumber belajar sekolah antara lain:  

a. Membangun jejaring komunikasi, kebersamaan dan berbagi 

pengalaman antar pendidik di seluruh pelosok tanah air. 
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b. Menyediakan sumber belajar dalam bentuk bahan ajar dan bahan 

uji berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk seluruh 

mata pelajaran di sekolah. 

c. Memberi ruang kepada pendidik untuk mengembangkan ide kreatif 

dalam pembelajaran, inovasi pembelajaran maupun hal-hal lain 

yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran. 

d. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pendidik dalam 

mengembangkan bahan ajar dan bahan uji berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

e. Meningkatkan kemampuan pendidik dalam menerapkan 

pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.  

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tujuan sumber belajar adalah untuk  meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan 

berbagai sumber belajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

secara maksimal. 

6. Jenis-jenis Sumber Belajar  

Sumber belajar semakin berkembang seiring dengan terjadinya kemajuan 

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kreativitas manusia. 

Sumber belajar memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis sumber belajar 

menurut Majid (2007: 170) dapat dikategorikan menjadi lima macam 

yaitu: tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, buku, dan   

peristiwa yang sedang terjadi.  

Hal tersebut juga disampaikan oleh AECT (Association for Educational 

Communication and Technology) dalam Wina Sanjaya (2011: 228-230) 

yang membedakan enam jenis sumber belajar sehingga dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran, yakni:  

a. Pesan, adalah pelajaran dan informasi yang akan disampaikan 

oleh komponen belajar lain yang berupa ide, fakta, ajaran, nilai 
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dan data. Pada sistem persekolahan, maka pesan ini berupa 

seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. 

b. Orang, adalah manusia yang berperan sebagai pencari, 

penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Contohnya: pendidik, 

dosen, pustakawan, petugas laboratorium, widia suara, pelatih 

olahraga, dan termasuk peserta didik itu sendiri. 

c. Bahan, berupa perangkat lunak atau pesan belajar, yang 

biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu. 

Contohnya: buku teks, modul, kaset program audio, kaset 

program vidio, program slide, dan film. 

d. Alat, adalah perangkat keras menyajikan pesan yang tersimpan 

dalam bahan. Contohnya: OHP, tape recorder, vidio player, 

proyektor slide, proyektor film, dan komputer. 

e. Teknik, yaitu prosedur atau langkah-langkah tertentu yang 

disiapkandalam  menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan 

orang untuk menyampaikan pesan. Misalnya: demonstrasi, 

diskusi,praktikum, pembelajaran mandiri, sistem pendidikan 

terbuka/jarak jauh, tutorial,tatap muka, dll. 

f. Latar/lingkungan adalah situasi disekitar terjadinya proses 

belajar mengajar dimana pembelajaran menerima pesan. 

Lingkungan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan 

fisik dan lingkungan nonfisik. Contoh lingkungan fisik: gedung 

sekolah, perpustakaan,laboraturium, aula, pasar, kebun, 

bengkel, pabrik, dll. Contoh lingkungan nonfisik: tata ruang 

belajar, ventilasi udara, cuaca, kebisingan/ketenangan 

lingkungan belajar, dll.  

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis sumber belajar 

diatas. Peneliti menggunakan sumber belajar lingkungan, yaitu 

perpustakaan karena mengacu pada pendapat Darmono (2001: 6) bahwa 

perpustakaan pada hakekatnya adalah pusat sumber belajar dan sumber 

informasi bagi pemakainya. Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai 

tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan di 

organisasikan sebagai media belajar. 

Menurut AECT dalam Komalasari (2010: 109) ditinjau dari segi 

pendayagunaan membedakan sumber belajar dalam dua bagian yaitu: 

a. sumber belajar yang dirancang atau sengaja dibuat untuk 

digunakan dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran tertentu. Sumber belajar yang dirancang tersebut 

dapat berupa buku teks, buku paket, slide, film, video dan 

sebagainya yang memang dirancang untuk membantu 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

b. sumber belajar yang tidak dirancang atau tidak sengaja dibuat 

untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Jenis ini 

banyak terdapat disekeliling kita dan jika suatu saat kita 

membutuhkan, maka kita tinggal memanfaatkannya. Mengacu 

pada definisi AECT tentang sumber belajar, maka sumber 

belajar jenis pertama yaitu sumber belajar yang sengaja dibuat 

untuk membantu pencapaian tujuan belajar perlu disimpan 

untuk didayagunakan secara maksimal. 

Penyimpanan berbagai sumber belajar tadi ditempatkan dan 

diorganisasikan di perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu 

sarana yang dibutuhkan di lingkungan berbagai lembaga, termasuk 

sekolah guna membantu tercapainya setiap upaya pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa berbagai jenis sumber belajar tersebut, pada dasarnya 

tidak boleh dilihat secara parsial, dan supaya dipandang sebagai satu 

kesatuan yang utuh dalam proses pembelajaran. Semua jenis sumber 

belajar yang memang sesuai, perlu dipertimbangkan demi tercapainya 

pembelajaran lebih baik, dengan demikian diharapkan akan berdampak 

positif terhadap hasil pembelajaran. 

C. Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar 

1. Pengertian Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar 

Hakikat perpustakaan adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi 

bagi pemakainya. Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat 

kumpulan buku-buku atau tempat buku dihimpun dan diorganisasikan 

sebagai media belajar peserta didik.  
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Darmono (2004: 20) mengemukakan bahwa:  

Perpustakaan sebagai salah satu organisasi sumber belajar yang 

menyimpan, mengelola, dan memberikan layanan bahan pustaka baik 

buku maupun non buku kepada masyarakat tertentu maupun 

masyarakat umum. Lebih luas lagi pengertian perpustakaan adalah 

salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara 

sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi 

sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. 

Perpustakaan sekolah merupakan bagian terpenting dari program 

penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah yang memiliki fungsi dan 

manfaat untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan sekolah. 

Berdasarkan manfaat dan fungsi dari penyelenggaraan perpustakaan 

sekolah, maka perpustakaan sekolah dapat disebut sebagai pusat sumber 

belajar sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2007 menyatakan bahwa “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi 

karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan 

sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, 

pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.”  

Demi terwujudnya perpustakaan sekolah yang memiliki fungsi dan 

manfaat sebagai pusat sumber belajar maka setiap perpustakaan sekolah 

diharapkan untuk menyelenggarakan perpustakaan secara efisien dan 

efektif. Menurut Yusuf (2005: 9) hal-hal yang terkait dalam 

penyelenggaraan perpustakaan adalah “koleksi perpustakaan dan 

pengadaannya, pengolahan koleksi, pelayanan perpustakaan, serta sarana 

dan prasarana perpustakaan.” 
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Penyelenggaraan perpustakaan sebagai sumber belajar merupakan suatu 

keharusan dan sangat penting dalam pendidikan. Perpustakaan merupakan 

sumber belajar. Apabila ditinjau secara umum, perpustakaan sebagai pusat 

belajar peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan 

di kelas, maupun yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran. Akan tetapi 

apabila ditinjau dari sudut tujuan peserta didik yang mengunjungi 

perpustakaan, maka ada yang bertujuan untuk belajar, ada yang bertujuan 

untuk mencari informasi dan bahkan mungkin ada juga peserta didik yang 

mengunjungi perpustakaan dengan tujuan hanya sekedar untuk mengisi 

waktu senggang atau sifatnya rekreatif. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengertian perpustakaan sebagai sumber belajar 

merupakan kegiatan membaca, mencari, dan menulis yang  dilakukan  di  

suatu  tempat  (gedung  atau ruang)  dalam  lingkungan  sekolah  yang 

menyediakan bahan-bahan pustaka yang bisa digunakan oleh pendidik 

maupun peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Perpustakaan  dapat  

merangsang  seseorang  untuk  maju, berprestasi,  belajar dan  mengejar  

ketinggalan. 

2. Teori Belajar yang Mendasari Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar  

2.1 Teori Sosial Aktivisme  

Teori sosial aktivisme dicetuskan oleh John Dewey Engking 

Mudyana dan Royani (2012: 31). Menurut Dewey dalam Roblyer & 

Doering (2010: 39), “learning is individual growth that comes about 
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through schools.” Sekolah adalah lembaga penyelenggara 

pendidikan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk 

membangkitkan sikap hidup demokratis. Hal ini harus dilakukan 

dengan berpangkal pada pengalaman-pengalaman anak. Harus diakui 

bahwa tidak semua pengalaman berfaedah, oleh karena itu sekolah 

harus memberikan “bahan pelajaran” sebagai pengalaman-

pengalaman yang bermanfaat bagi masa depan anak sekaligus juga 

anak dapat mengalaminya sendiri. Sehingga anak didik dapat 

menyelidiki, menyaring, dan pengatur pengalaman tadi. Dewey juga 

meyakini bahwa pengkondisian lingkungan belajar merupakan 

bagian penting dari membangun pengetahuan itu sendiri (Tomei, 

2008: 50). 

Mengacu pada teori di atas, sekolah sebagai lembaga penyelenggara 

pendidikan mempunyai maksud dan tujuan untuk membangkitkan 

sikap hidup demokratis. Hal ini harus dilakukan dengan berpangkal 

kepada pengalaman-pengalaman anak. Harus diakui bahwa tidak 

semua pengalaman berfaedah. Oleh karena itu sekolah harus 

memberikan sebagai “bahan pelajaran” pengalaman-pengalaman 

yang bermanfaat bagi masa depan anak sekaligus juga anak dapat 

mengalaminya sendiri. Sehingga anak didik dapat menyelidiki, 

menyaring, dan mengatur pengalaman-pengalaman tadi. Anak didik 

dipandang sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan 

dibandingkan makhluk-makhluk lain, yaitu akal dan kecerdasan, 
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dalam proses pendidikanlah peserta didik dibina untuk meningkatkan 

keduanya.  

Implikasi dari teori sosial aktivisme yang memandang bahwa 

memerlukan interaksi sosial antara peserta didik pada masalah dan 

isu-isu yang berkaitan langsung dengan mereka adalah bahwa 

pembelajaran harus menekankan pada kegiatan kolaboratif, 

berinteraksi dengan lingkungan, dalam hal ini dengan seluruh 

sumber belajar yang terdapat di lingkungannya termasuk dengan 

perpustakaan sekolah.  

2.2 Teori Scaffolding   

Teori scaffolding dicetuskan oleh Lev Vygotsky (1962-1978). 

Menurut Vygotsky, “learning is cognitive development shaped by 

individual differences and influence of culture.”  Roblyer & Doering 

(2010: 36). Vygotsky juga mengemukakan bahwa “Adults support 

learning through scaffolding or helping children built on what they 

already know.” Teori scaffolding merupakan bentuk bantuan yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada seorang anak sejumlah besar 

bantuan selama tahap–tahap awal pembelajaran dan kemudian 

mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada 

anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar 

segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang 

diberikan dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan menguraikan 

masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan si anak dapat 

mandiri.  
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Vygotsky juga mengemukakan konsepnya tentang zona 

perkembangan proksimal (zone of proximal developmet). Vygotsky 

meyakini bahwa pembelajaran terjadi saat peserta didik bekerja 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas- tugas itu 

berada dalam “zone of proximal development” mereka. Zone of 

proximal development adalah jarak antara tingkat perkembangan 

sesungguhnya yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan 

masalah secara mandiri dan tingkat kemampuan perkembangan 

potensial yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah 

di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih 

mampu.  

Menurutnya perkembangan kemampuan seorang anak dapat 

dibedakan ke dalam dua tingkat yaitu tingkat perkembangan aktual 

dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual 

tampak dari kemampuan anak untuk menyelesaikan tugas-tugas atau 

memecahkan berbagai masalah secara mandiri.Ini disebut sebagai 

kemampuan intramental. Tingkat perkembangan potensial tampak 

dari kemampuan seorang anak untuk menyelesaikan tugas-tugas dan 

memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau 

ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Ini 

disebut sebagai kemampuan intermental. Menurut Budiningsih 

(2005: 101) jarak antara keduanya yaitu tingkat perkembangan 

aktual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut zona 

perkembangan proksimal. 
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Implikasi utama dari pemikiran Vygotsky dalam pembelajaran 

adalah hendaknya pembelajaran dilakukan dengan setting kelas 

kooperatif, sehingga peserta didik dapat saling berinteraksi dan 

saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang 

efektif dalam masing-masing zone of proximal development mereka. 

Pembelajaran disamping ditentukan oleh individu sendiri secara 

aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial secara aktif sehingga 

diperlukan peranan-peranan orang dewasa dan anak-anak lain serta 

lingkungannya dalam memudahkan perkembangan si anak dengan 

mengoptimalkan seluruh sumber belajar yang tersedia agar terjadi 

interaksi antara aspek “internal” dan “eksternal” dari pembelajaran 

dan lingkungan sosial pembelajaran, karena anak-anak lahir dengan 

fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk 

memahami dunia luar dan memusatkan perhatian.  

2.3 Teori Behaviorisme  

Paham behaviorisme memandang belajar sebagai proses perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan 

respons. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah “suatu 

kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan.” Menurut Siregar 

& Nara (2010: 25) “Belajar tidaknya seseorang bergantung pada 

faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan.” 

Tokoh penting aliran ini adalah Burrhusm Frederic Skinner (1904-

1990). Inti pemikiran Skinner adalah “setiap manusia bergerak 
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karena mendapat rangsangan dari lingkungannya.” Teori Skinner 

dikenal dengan “operant conditioning” dengan enam konsepnya, 

yaitu:  

1. Penguatan positif dan negatif.  

2. Shapping, proses pembentukan tingkah laku yang makin 

mendekati tingkah laku yang diharapkan.  

3. Pendekatan suksesif, proses pembentukan tingkah laku 

yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat, hingga 

respon sesuai dengan yang diisyaratkan.  

4. Extinction, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari 

ditiadakannya penguatan.  

5. Chaining of response, respons dan stimulus yang 

berangkaian satu sama lain.  

6. Jadwal penguatan, variasi pemberian penguatan: rasio tetap 

dan bervariasi, interval tetap dan bervariasi.  

Menurut Skinner hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi 

melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian 

menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang 

dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya respon 

yang diterima seseorang tidak sesederhana itu, karena stimulus-

stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar 

stimulus itu akan memengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang 

diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-

konsekuensi inilah yang nantinya mempengaruhi munculnya 

perilaku, oleh karena itu dalam memahami tingkah laku seseorang 

secara benar harus memahami hubungan antara stimulus yang satu 

dengan lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan 

dan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon 

tersebut. 
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Implikasi dari teori behaviorisme yang memandang belajar sebagai 

proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara 

stimulus dan respons ini adalah bahwa pembelajaran harus 

memberikan rangsangan yang tepat dan penguatan untuk mencapai 

respon belajar yang diinginkan dalam hal ini, pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar yang dirancang dengan baik 

dapat menyediakan konsistensi, rangsangan yang handal dan 

berimplikasi pada penguatan secara individual. 

3. Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar 

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar bertujuan agar sumber 

belajar mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang 

berkepentingan. Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dalam Febriyani (2013: 16) merupakan suatu proses, cara, pembuatan, 

sumber alam untuk pembangunan. Maka dapat diartikan bahwa 

pemanfaatan perpustakaan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan 

oleh pengguna dengan menggunakan semua layanan yang ada di 

perpustakaan. 

Darmono (2004: 1-2) menyatakan bahwa “dengan memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber belajar dapat diperoleh data atau informasi 

untuk memecahkan berbagai masalah, sumber untuk menentukan 

kebijakan tertentu, serta berbagai hal yang sangat penting untuk keperluan 

belajar.” Pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar 

menjadi keharusan dalam proses pembelajaran sehingga menuntut 
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pendidik dan peserta didik sama-sama aktif mencari informasi-informasi 

baru dari berbagai sumber informasi. Misalnya perpustakaan sekolah, para 

peserta didik dapat memanfaatkan sarana perpustakaan untuk digunakan 

sebagai sarana referensi belajar dan di dalam perpustakaan terdapat 

berbagai ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh setiap peserta didik. 

Bafadal (2008: 4) mengemukakan bahwa “perpustakaan sekolah tampak 

bermanfaat apabila koleksi yang ada, dimanfaatkan secara optimal dan 

benar-benar memperlancar penerapan tujuan proses pembelajaran di 

sekolah.” Indikasi manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya prestasi 

belajar tapi peserta didik dapat mencari, menemukan, menyaring dan 

menilai informasi. 

Pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dan bahan-

bahan pustaka yang ada di sekolah dimaksudkan untuk menunjang 

keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam mencapai hasil belajar yang 

diharapkan sehingga kurikulum dapat berhasil dilaksanakan. Manfaat 

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar adalah sebagai pusat 

kegiatan pembelajaran, penelitian, dan tempat membaca guna menambah 

ilmu pengetahuan. 

Menurut Soeatminah (2002: 12-20) pemanfaatan perpustakaan sekolah 

sebagai sumber belajar adalah: 

1. Sumber informasi 

Peserta didik memperoleh sumber informasi dengan berkunjung 

dan membaca di perpustakaan sekolah untuk melengkapi materi 

pelajaran yang ada di sekolah. 
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2. Kemandirian dalam belajar 

3. Sebagai tempat diskusi yang aman, jauh dari keramaian dan 

kebisingan 

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar secara optimal dapat 

mengembangkan dan melatih beberapa keterampilan peserta didik, seperti 

keterampilan mengumpulkan informasi, mengambil inti sari maupun 

mengorganisasikan informasi yang ada, dan pada akhirya dapat membantu 

peserta didik dalam menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan kepada 

peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Semakin banyak sumber belajar yang digunakan dalam belajar akan 

semakin baik hasil belajar yang diperoleh peserta didik. 

Berdasarkan teori pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yaitu untuk 

mencari informasi dengan membaca buku-buku yang relevan, untuk 

belajar dan membaca pustaka sehingga peserta didik dapat belajar mandiri 

dan untuk berdiskusi dengan teman secara berkelompok di dalam ruang 

perpustakaan sekolah.  

D. Penelitian yang Relevan  

Kajian teori perlu didukung dengan penelitian yang relevan.Penelitian yang 

relevan digunakan sebagai pembanding atau acuan dalam melakukan kajian 

penelitian. Penelitian yang dijadikan sebagai pembanding atau acuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2016), di SD Negeri Golo 

Yogyakarta, yang mendapat kesimpulan bahwa pemanfaatan 
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perpustakaan sebagai sumber belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial belum berjalan secara optimal karena terdapat faktor penghambat 

diantaranya jumlah buku yang belum mencukupi untuk seluruh peserta 

didik yang berjumlah 332 anak dengan buku paket Ilmu Pengetahuan 

Sosial yang kurang lebih berjumlah 108 buku, ruang perpustakaan yang 

cukup sempit untuk proses pembelajaran sehingga berdesak-desakan, 

dan kurangnya minat peserta didik dalam pemanfaatan perpustakaan 

karena peserta didik memanfaatkan perpustakaan jika hanya ada tugas 

dari pendidik. Faktor pendukungnya yaitu materi ajar tertentu pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang mendukung untuk pemanfaatan 

globe, buku, dan peta di perpustakaan sebagai sumber belajar, pelayanan 

perpustakaan yang sudah baik, dan motivasi dari pendidik untuk 

mengajak peserta didik mengunjungi perpustakaan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2014) yang dilaksanakan di 

SD Negeri Tunggulsari 1 No. 72 Laweyan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik sampai saat ini perpustakaan 

belum digunakan sebagai sumber belajar karena ada beberapa 

penyebabnya yaitu: (1) Pengelolaan perpustakaan yang kurang mendapat 

perhatian dari pihak sekolah, sehingga dengan semua itu memunculkan 

kurangnya minat peserta didik berkunjung, (2) Keberadaan perpustakaan 

yang kurang mendukung kebutuhan peserta didik sehingga pelaksanaan 

perpustakaan sekolah menjadi sepi peminatnya, (3) Peran pendidik juga 

masih terbatas, pendidik hanya sekedar mengarahkan kepada peserta 
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didik belum memberikan contoh tindakan secara nyata, (4) Keterbatasan 

waktu di sekolah juga mengakibatkan peserta didik enggan 

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar serta rendahnya 

peserta didik dalam melakukan aktivitas di perpustakaan, (5) Koleksi 

buku yang kurang mendukung proses pembelajaran. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Juhari (2013) di SDN Kecamatan Tebas 

Pontianak, yang mendapat kesimpulan bahwa pemanfaatan perpustakaan 

sekolah sebagai sumber belajar telah dimanfaatkan secara maksimal oleh 

peserta didik kelas VI Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tebas yang 

dapat dilihat pada hasil penelitian yaitu sebesar 90,62% termasuk dalam 

kategori baik. Kemudian pendidik-pendidik kelas VI Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Tebas juga telah memanfaatkan perpustakaan 

sekolah sebagai sumber belajar secara maksimal karena sebagian besar 

(sebesar 76,89%) pendidik memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai 

sumber belajar dan sebagai penunjang untuk menambah ilmu 

pengetahuan pendidik maupun peserta didik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) yang dilaksanakan di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Gonilan Kartasura. Hasil penelitian ini 

adalah pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar belum 

dimanfaatkan secara maksimal karena terdapat faktor penghambat 

diantaranya: a. Koleksi bahan pustaka. 1) Jumlah buku yang terdiri dari 

1000 buku lebih belum dapat memotivasi peserta didik untuk 

meningkatkan minat baca, 2) Beberapa peserta didik yang ke 

perpustakaan lebih tertarik dengan buku cerita dibanding buku pelajaran, 
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dan 3) Beberapa pendidik sudah memanfaatkan koleksi buku 

perpustakaan dan sebagian belum karena untuk pemanfaatan 

perpustakaan tergantung dari kreativitas masing-masing pendidik b. 

Pelayanan perpustakaan. 1) Terdapat layanan referensi berupa kamus 

dan EYD, 2) Pelayanan dilakukan oleh peserta didik sendiri tanpa 

pengawasan dari petugas, 3) Perpustakaan belum memberikan layanan 

peminjaman, dan 4) Perpustakaan dibuka hanya pada jam istirahat yang 

mengakibatkan peserta didik kurang termotivasi dan berminat untuk 

berkunjung ke perpustakaan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Novriliam (2012) di SD Negeri 23 

Painan Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan 

perpustakaan sekolah sebagi pusat sumber belajar belum berjalan 

optimal. Hal ini dibuktikan dari kondisi perpustakaan yang sepi 

pengunjung yang terlihat dalam buku kunjungan perpustakaan yaitu 

diketahui bahwa dari 538 orang masyarakat sekolah, yang hanya 

berkunjung ke perpustakaan sekolah rata-rata paling banyak adalah 40 

peserta didik setiap bulannya. Penyebab jarangnya kunjungan mereka ke 

perpustakaan adalah karena koleksi tidak menarik (buku lama), waktu 

pelayanan perpustakaan yang singkat dan bersamaan dengan waktu 

istirahat, serta pendidik tidak pernah menyarankan untuk memanfaatkan 

perpustakaan, apabila dilihat dari kalangan tenaga pendidik dan staf 

pegawai sekolah hanya sekitar satu sampai empat orang setiap bulannya 

yang berkunjung ke perpustakaan.  
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Rinenty (2014) yang dilaksanakan di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Giriloyo 1 Wukirsari Imogiri Bantul. Hasil 

penelitian ini adalah pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber 

belajar telah dimanfaatkan secara maksimal yang dibuktikan dari: 1) 

upaya kepala madrasah dalam mengoptimalkan pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar yaitu dengan menciptakan suasana 

nyaman, menyediakan tenaga/pengelola perpustakaan yang berkompeten 

dalam bidang perpustakaan, menambah koleksi, mengadakan kerjasama, 

memberikan dorongan atau motivasi kepada pendidik, 2) upaya pendidik 

dalam mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber 

belajar yaitu dengan melakukan pembelajaran di perpustakaan, 

memberikan tugas atau latihan yang merujuk di perpustakaan, dan 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memanfaatkan 

perpustakaan, 3) upaya pengelola perpustakaan dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar terdiri dari: 

penginformasian buku baru, menyediakan koleksi yang menarik bagi 

peserta didik, memberikan reward, kegiatan kompetisi dalam madrasah, 

kegiatan membaca massal, dan membuat mading. 

E. Kerangka Pikir 

Perpustakaan Sekolah menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  

Nomor 0103/17/1981, tanggal 11 Maret 1981, mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Pusat kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan seperti 

tercantum dalam kurikulum sekolah. 

2. Pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para peserta didik 

mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. 
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3. Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu 

luang. 

Supaya fungsi-fungsi tersebut dapat terealisasikan maka pihak sekolah perlu 

menyusun strategi dalam meningkatkan pemanfaatan perpustakaan sebagai 

sumber belajar, strategi tersebut adalah dengan meningkatkan aktivitas peserta 

didik dalam memanfaatakan perpustakaan sebagai sumber belajar, 

meningkatkan aktivitas pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai 

sumber belajar, meningkatkan usaha pendidik dalam memotivasi peserta didik 

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar, meningkatkan upaya 

sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber, 

mengetahui kendala sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar, dan meningkatkan upaya sekolah dalam 

memenuhi kebutuhan perpustakaan sebagai sumber belajar.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai  

berikut: 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

  

        

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan dalam penelitian, penelitian ini

menggunakan metode deskriptif dengan analisis pendekatan kualitatif. Hal ini

berkenaan dengan mempertimbangkan data yang digambarkan berupa realita

yang terjadi di tempat penelitian. Moleong (2013: 6) mendefinisikan bahwa:

Penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena mengenai apa
yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya seperti perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan menggunakan cara
deskripsi yang disajikan dalam bentuk kata–kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode
alamiah.

Denzim dan Lincoln dalam Yusuf (2014: 329) mengemukakan bahwa:

Qualitative research is multi-method in focus, involving aninterpretative,
naturalistic approach to its subject matter. This meansthat qualitative
researchers study things in their natural settings, attemping to make sense
of or interpret phenomenon in terms of the meanings people bring to them.
Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of
empirical materials case study, personal experience, introspective, life
story interview, observational, historical, interactional, and visual tests
that describe routine and problematic moments and meaning in
individuals lives.

Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode,yang

mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya.

Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di
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dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan,

fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia kumpulan berbagai

data empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup,

wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual

yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam

kehidupan seseorang.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian

kualitatif menyampaikan hasil dari suatu penelitian dari data-data ke dalam

bentuk deskripsi atau kata-kata.

Penelitian deskripsi kualitatif yang dilaksanakan pada penelitian ini

dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai gambaran

terhadap Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar di SD Negeri 5

Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

Analisis data bersifat interaktif sehingga penelitian akan dilaksanakan mulai

dari mencatat dan merangkum data yang didapat hingga menyimpulkan data

tersebut secara terus menerus sampai menjadi hasil penelitian.

Pengambilan sumber data dilakukan dengan cara purposive dan bersifat

snowball sampling. Sugiyono (2016: 300) menyatakan bahwa:

Purposive ialah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan
tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang
kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi
obyek/situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah teknik
pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-
lama menjadi besar.
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Peneliti dapat menambah jumlah sumber data hingga dirasa cukup dan tidak

menambah data baru lagi. Sejalan dengan pendapat Sugiyanto (2016: 303)

yang menyatakan “penambahan sampel dihentikan manakala datanya sudah

jenuh dan tidak menambah data baru lagi.”

B. Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala

sekolah, dewan pendidik, peserta didik, pustakawan, dan pengelola

perpustakaan di SD Negeri 5 Jatimulyo. Pustakawan yang dijadikan subjek

oleh peneliti adalah untuk memperoleh data mengenai pemanfaatan

perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah dasar serta untuk

mengetahui upaya dan kendala sekolah dalam memanfaatkan perpustakaan

sebagai sumber belajar Peneliti juga melakukan wawancara terhadap

beberapa pendidik dan pengelola perpustakaan, wawancara terhadap

pendidik untuk memperoleh data mengenai aktivitas pendidik dan peserta

didik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar, serta

untuk memperoleh data mengenai usaha pendidik dalam memotivasi

peserta didik memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Peneliti

juga akan melakukan observasi mengenai upaya dan kendala sekolah

dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar dan upaya

sekolah dalam memenuhi kebutuhan perpustakaan berdasarkan kegiatan

rutin yang diterapkan. Pendidik yang terdapat di SD Negeri 5 Jatimulyo

berjumlah 28 pendidik, peneliti disini akan melakukan wawancara kepada

13 responden yang terdiri 1 kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah, 6
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pendidik, 3 peserta didik, 1 pustakawan dan 1 pengelola perpustakaan,

alasan peneliti mewawancarai 13 narasumber tersebut dikarenakan

memahami akan kegiatan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber

belajar yang terdapat di SD Negeri 5 Jatimulyo.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Study Deskriptif pemanfaatan

perpustakaan sebagai sumber belajar di SD Negeri 5  Jatimulyo.

C. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 5  Jatimulyo. Alasan peneliti

melakukan penelitian di sekolah tersebut adalah karena memiliki fasilitas

yang lengkap. Hal tersebut dibuktikan dengan pernah diperolehnya juara

pertama pada lomba perpustakaan tingkat provinsi pada tahun 2008.

Diperolehnya piala tersebut karena kesesuaian perpustakaan dengan

standar nasional perpustakaan. Sehingga dapat dengan mudah mengetahui

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada saat semester genap 2018/2019 sampai

selesainya penelitian.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan

untuk penyusunan laporan. Arikunto (2014: 172), menyatakan bahwa “sumber
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data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Data

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.” Bila

dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini

dapat menggunakan data-data berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari subjek penelitian.

Sugiyono (2016: 193) menyatakan bahwa “sumber data primer merupakan

sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.” Data

primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui kata-kata serta

tindakan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara terhadap

pihak-pihak yang terkait meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah,

dewan pendidik, peserta didik, pustakawan, dan pengelola perpustakaan

berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di SD

Negeri 5  Jatimulyo.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam rangka mendukung pembahasan yang

terdapat dalam penelitian. Sugiyono (2016: 193) menyatakan bahwa “data

sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.” Data

sekunder meliputi dokumen profil sekolah, visi dan misi sekolah, tata

tertib yang berlaku di perpustakaan, struktur perpustakaan, visi dan misi

perpustakaan, kegiatan-kegiatan rutin sekolah dan foto-foto yang berkaitan

dengan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di SD Negeri 5

Jatimulyo. Sehingga dapat ditentukan bahwa sumber data dalam penelitian
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ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan pendidik, peserta

didik, pustakawan dan pengelola perpustakaan. Dipilihnya kepala sekolah

serta dewan pendidik sebagai sumber data ialah karena yang mengerti

tentang pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah ialah

kepala sekolah yang membuat kebijakan serta dibantu para pendidik yang

aktif mengarahkan dan memantau perkembangan peserta didik dalam

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Sumber-sumber data

tersebut akan diberikan pengkodean untuk mempermudah penyajian data.

Tabel pengkodean dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Sumber Data dan Pengkodean

Teknik
Pengumpulan
Data

Kode Sumber Data Jumlah
Sumber
Data

Kode

Wawancara W Kepala Sekolah,
Wakil Kepala
Sekolah,
Pendidik,
Peserta Didik,
Pustakawan, dan
Pengelola
Perpustakaan.

1
1

6
3
1
1

KS
WKS

PD
PDK
P
PP

Observasi O Perpustakaan. 1 PS

Dokumentasi D Perpustakaan,
Tata Usaha.

1
1

PS
TU

Sumber Data: Dokumen Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Hal yang terpenting dalam mengumpulkan data menggunakan teknik

observasi ialah kehadiran peneliti dan keterlibatannya dalam penelitian.
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016: 310) “dalam

observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.”

Peneliti mengamati secara langsung terhadap objek berupa kegiatan

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di SD Negeri 5

Jatimulyo. Sugiyono (2016: 311) juga mengemukakan “observasi ini dapat

digolongkan menjadi empat, yaitu 1) Observasi yang pasif, 2) Observasi

yang moderat, 3) Observasi yang aktif, dan 4) Observasi yang lengkap.”

Melalui pendapat tersebut, peneliti memilih Observasi yang pasif, di mana

peneliti datang mengamati tetapi tidak ikut terlibat kegiatan yang diamati.

Observasi dimulai dari observasi deskripsi secara luas dengan melakukan

secara umum situasi sosial yang terjadi di SD Negeri 5 Jatimulyo. Tahap

berikutnya yaitu melakukan observasi terfokus untuk menemukan

kategori-kategori sesuai dengan subfokus penelitian. Semua hasil

pengamatan dicatat sebagai rekaman pengamatan, yang selanjutnya

dilakukan sebagai refleksi.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara dalam penelitian berguna untuk mengetahui hal yang

tidak tersirat saat observasi. Melalui wawancara, peneliti dapat bertanya

langsung kepada narasumber dan akan mendapat data berupa kata-kata.

Menurut Sugiyono (2016: 317) “wawancara adalah pertemuan dua orang

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”
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Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dalam artian peneliti

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis

untuk pengumpulan datanya. Wawancara yang dilakukan berdasarkan

perjanjian agar tidak mengganggu kegiatan rutin informan.

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah,

dewan pendidik, peserta didik, pustakawan, dan pengelola perpustakaan

dengan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang digunakan

untuk mendapatkan informasi atau pendapat pustakawan tentang

pemanfaatan perpustakaan sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan-

kegiatan yang mampu menunjang proses pembelajaran dalam

memanfaatkan sumber belajar. Peneliti menggunakan buku catatan, alat

perekam, dan kamera agar wawancara dapat terekam dengan baik.

Hal-hal yang diwawancarai oleh peneliti yaitu pemanfaatan perpustakaan

sebagai sumber belajar, aktivitas peserta didik dalam memanfaatkan

perpustakaan sebagai sumber belajar, aktivitas pendidik dalam

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar, usaha pendidik dalam

memotivasi peserta didik memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber

belajar, upaya sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan

sebagai sumber belajar, kendala sekolah dalam mengoptimalkan

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar, dan upaya sekolah

memenuhi kebutuhan perpustakaan sebagai sumber belajar. Hal-hal yang

diwawancarai tersebut sesuai dengan sub fokus penelitian.
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Tabel 3. Kisi-kisi wawancara tentang pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar di sekolah dasar.

NO Sub Fokus Penelitian Indikator Sumber

1. Aktivitas Peserta Didik dalam
Memanfaatkan Perpustakaan
Sebagai Sumber Belajar di SD
Negeri 5 Jatimulyo

- Kegiatan peserta didik
dalam memanfaatkan
perpustakaaan.

- Tindakan/perilaku peserta
didik dalam
memanfaatkan
perpustakaaan.

- Kepala sekolah

-Wakil kepala sekolah

- Pendidik

- Peserta didik

- Pustakawan

- Pengelola
perpustakaan

2. Aktivitas Pendidik dalam
Memanfaatkan Perpustakaan
Sebagai Sumber Belajar di SD
Negeri 5 Jatimulyo

- Kegiatan pendidik dalam
memanfaatkan
perpustakaaan.

- Tindakan/perilaku
pendidik dalam
memanfaatkan
perpustakaaan.

3. Usaha Pendidik dalam
Memotivasi Peserta Didik
Memanfaatkan Perpustakaan
Sebagai Sumber Belajar di SD
Negeri 5 Jatimulyo

- Strategi pendidik dalam
memotivasi peserta didik.

- Tindakan/perilaku
pendidik dalam
memotivasi peserta didik.

4. Upaya Sekolah dalam
Mengoptimalkan Pemanfaatan
Perpustakaan Sebagai Sumber
Belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo

- Penyediaan sarana dan
prasarana perpustakaan.

- Penyediaan ruangan
perpustakaan yang
nyaman.

- Pelayanan perpustakaan.
- Administrasi

perpustakaan.
- Pengadaan program kerja

perpustakaan.
5. Kendala Sekolah dalam

Mengoptimalkan Pemanfaatan
Perpustakaan Sebagai Sumber
Belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo

- Sarana dan prasarana
perpustakaan.

- Ruangan perpustakaan.
- Pelayanan perpustakaan.
- Administrasi

perpustakaan
- Program kerja

perpustakaan
6. Upaya Sekolah dalam Memenuhi

Kebutuhan Perpustakaan Sebagai
Sumber Belajar di SD Negeri 5
Jatimulyo

- Penyediaan sarana
perpustakaan.

- Penyediaan prasarana
perpustakaan.

Sumber: Peneliti

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

dan wawancara, sehingga data yang didapat akan lebih dipercaya jika

didukung oleh foto-foto serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan
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kegiatan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah

dasar. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,

majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian, dan

sebagainya. Arikunto (2014: 201) menyatakan bahwa “dari metode

dokumentasi akan didapatkan data yang lengkap, sah, dan bukan

berdasarkan perkiraan.” Metode dokumentasi digunakan untuk

mengumpulkan data terkait dengan jumlah peserta didik, visi dan misi

sekolah, kegiatan-kegiatan rutin sekolah dan foto-foto yang berkaitan

dengan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di SD Negeri 5

Jatimulyo.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2016: 400) “Instrumen utama dalam penelitian

kualitatif adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti.” Peneliti

membutuhkan alat bantu guna menyimpan data dan informan yang didapat

dari sumber data dalam penelitian. Alat bantu tersebut juga dapat

digunakan sebagai bukti telah dilakukannya penelitian dan pengambilan

data.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara: sebagai pedoman untuk melakukan wawancara

dengan narasumber mengenai pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar di sekolah dasar.

2. Lembar Observasi: untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah dasar.
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3. Dokumentasi: untuk memperoleh data dan informasi mengenai

pelaksanaan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di

sekolah dasar.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan

dengan proses pengumpulan data. Sehingga, pengumpulan data penelitian

kualitatif disertai dengan menulis, mengedit, mereduksi dan menyajikan

hasil pengamatan dan wawancara. Menurut Sugiyono (2016: 335)

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain secara sistematis

sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada

orang lain.”

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskripsi

kualitatif. Teknik analisis deskripsi kualitatif dilakukan dengan

mengumpulkan data secara mendalam (melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi), menganalisis data tersebut hingga menyusun laporan.

Saat melakukan wawancara, penulis sudah mulai menganalisis jawaban

dari informan. Peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga peneliti

merasa telah mendapatkan data yang cukup dan kredibel. Miles and

Huberman dalam Sugiyono (2016: 337) mengemukakan bahwa “aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.”
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Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 337) bahwa

“terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam analisis data

secara interaktif yang dimulai dari reduksi data (data reduction), penyajian

data (data display), dan menarik kesimpulan/verifikasi (clonclusions

drawing/verifying).”

Proses analisis tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 5. Diagram Komponen dalam Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 338)

a. Pengumpulan Data (data collection)

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Data yang

diperoleh dapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (data reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal pokok, fokus

padahal penting, mengambil hal-hal yang sesuai dengan tema yang

diteliti dan membuang hal yang tidak diperlukan.

Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Penarikan/Verifikasi
Kesimpulan Data

Reduksi Data



71

c. Penyajian Data (data display)

Data telah dikategorikan kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk

menginterpretasi data secara sistematis, selanjutnya dianalisis dan ditarik

kesimpulan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data

dipaparkan dalam teks naratif dan dirancang untuk menggabungkan

informasi secara tersusun sehingga lebih mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan (verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru berupa

deskripsi atau gambaran tentang objek yang sebelumnya belum ada dan

masih samar, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Data yang telah

dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

H. Keabsahan Data

Data hasil penelitian akan lebih baik dicek kembali kebenarannya.

Menurut Meleong (2013: 326) “agar hasil penelitian dapat

dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengecekan data, apakah data

yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan data.”

Sehingga apabila peneliti sudah memastikan keabsahan data tersebut,

peneliti dapat memiliki kepercayaan diri untuk mempertanggungjawabkan

data hasil penelitiannya.

Peneliti menggunakan uji credibility, untuk menguji keabsahan data.

Menurut Sugiyono (2016: 366) “uji keabsahan data penelitian kualitatif

meliputi uji credibility (validasi internal), transferability (validitas
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eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).”

Sugiyono (2016: 368) mengemukakan bahwa “Uji credibility merupakan

kepercayaan pada kebenaran data hasil penelitian.” Uji credibility dapat

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan,

triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan member

check, sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai.

Peneliti akan menguji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi,

Willam Wiersma dalam Sugiyono (2016: 372) menjelaskan bahwa

“triangulasi merupakan cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara dan berbagai waktu.”

Triangulasi terbagi menjadi beberapa macam, antara lain triangulasi

sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penelitian ini

menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan

triangulasi sumber.

a. Triangulasi Teknik

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek kembali

menggunakan data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2016: 330) “triangulasi teknik berarti peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk

mendapatkan data dari sumber data yang sama.” Triangulasi teknik

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi,

wawancara dan dokumentasi.
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Uraian triangulasi teknik dapat diilustrasikan seperti gambar.

Gambar 6. Skema Triangulasi Teknik
Sumber: Sugiyono (2016: 331)

b. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono (2016: 330) “triangulasi sumber berarti untuk

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang

sama.”

Gambar 7. Triangulasi Sumber
Sumber: Sugiyono (2016:  331)

Observasi
Partisipatif

Wawancara
Mendalam

Dokumentasi

Sumber
Data Sama

Wawancara

A

B

C
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I. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap: pra penelitian, tahap penelitian, dan

tahap analisis data. Langkah-langkah dari setiap tahap tersebut sebagai

berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan dilaksanakan pada Bulan November 2018 dan

memiliki enam tahapan yakni:

a. Menyusun rancangan penelitian

b. Melakukan wawancara pendahuluan terhadap kepala sekolah SD

Negeri 5 Jatimulyo dan kepala sekolah SD Negeri 3 Jatimulyo

untuk melakukan perbandingan sekolah yang akan dijadikan

tempat penelitian.

c. Menentukan SD Negeri 5 Jatimulyo untuk dijadikan tempat

penelitian dan mengurus perizinan secara formal, peneliti meminta

izin melalui kunjungan dan surat resmi kepada Kepala SD Negeri 5

Jatimulyo.

d. Peneliti melakukan orientasi lapangan

e. Memilih dan memanfaatkan informan yang berguna sebagai

pemberi informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan seperti

pedoman wawancara, observasi, alat tulis dan alat untuk

dokumentasi.
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2. Tahap Penelitian

Peneliti melakukan penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan

Februari-Maret 2019. Tahap ini terbagi atas tiga langkah yaitu:

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. Pada tahap ini

peneliti melihat dan memahami subjek yang ada pada latar

penelitian untuk mengetahui data yang harus dikumpulkan

sehingga peneliti dapat mempersiapkan diri dalam menyediakan

alat pengumpulan data.

2. Memasuki lapangan. Peneliti mengawalinya dengan membuat

permohonan izin kepada kepala sekolah dan dewan pendidik untuk

melakukan pengumpulan data.

3. Berpartisipasi secara pasif dalam kegiatan pemanfaatan

perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah dasar. Peneliti

akan berpartisipasi secara pasif untuk mengetahui aktivitas peserta

didik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar,

aktivitas pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai

sumber sumber belajar, usaha pendidik dalam memotivasi peserta

didik memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar, upaya

sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar, kendala sekolah dalam mengoptimalkan

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar, upaya sekolah

dalam memenuhi kebutuhan perpustakaan sebagai sumber belajar.

Tahap ini merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data.
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3. Tahap Analisis Data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah tahap analisis data.

Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan serangkaian proses analisis

data kualitatif sampai interpretasi data-data yang telah diperoleh.

Peneliti melakukan analisis data dengan langkah reduksi data, data

display, dan kesimpulan/verifikasi. Tahap analisis data dilakukan

selama bulan Februari-Maret 2019.



156

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai

Sumber Belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aktivitas peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai
sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo

a. Kegiatan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan

Kegiatan peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan sudah

berjalan dengan baik. Kegiatan peserta didik dalam memanfaatkan

perpustakaan diantaranya yaitu: membaca buku, mengerjakan tugas,

berdiskusi dengan teman sekelompok, mencari materi pelajaran,

meminjam dan mengembalikan buku.

b. Tindakan/perilaku peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan

Tindakan/perilaku peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan

yaitu peserta didik sering berkunjung ke perpustakaan dan

memanfaatkan waktu luangnya untuk berkunjung ke perpustakaan.

Peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat dari buku

pengunjung dan buku peminjaman khusus peserta didik di
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perpustakaan. Peserta didik sering berkunjung ke perpustakaan karena

buku-buku di perpustakaan lengkap.

2. Aktivitas pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai

sumber belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo

a. Kegiatan pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan

Kegiatan pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan sudah berjalan

dengan baik. Kegiatan pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan

diantaranya yaitu mencari referensi untuk kegiatan pembelajaran,

meminjam dan mengembalikan buku, membaca buku serta

mengadakan kegiatan pembelajaran di perpustakaan.

b. Tindakan/perilaku pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan

Tindakan/perilaku pendidik dalam memanfaatkan perpustakaan sudah

berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari buku pengunjung dan

peminjam khusus pendidik yang ada di perpustakaan. Pendidik sering

mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku sebagai penunjang

kegiatan pembelajaran.
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3. Usaha Pendidik dalam Memotivasi Peserta Didik Memanfaatkan
Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo

a. Strategi pendidik dalam memotivasi peserta didik memanfaatkan

perpustakaan

Strategi pendidik dalam memotivasi peserta didik memanfaatkan

perpustakaan dengan berbagai macam cara diantaranya yaitu dengan

buku cerita, buku referensi yang terdapat di perpustakaan, memberikan

tugas kepada peserta didik untuk meminjam buku di perpustakaan, dan

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membaca buku

sesuai minat mereka.

b. Tindakan/perilaku dalam memotivasi peserta didik memanfaatkan

perpustakaan

Tindakan/perilaku pendidik dalam memotivasi peserta didik

memanfaatkan perpustakaan dengan budaya membaca dan program

literasi yang diterapkan pemerintah memudahkan pendidik dalam

memotivasi peserta didik memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber

belajar serta membiasakan peserta didik menanamkan budaya

membaca.

4. Upaya Sekolah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Perpustakaan
Sebagai Sumber Belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo

a. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan

Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup lengkap di

perpustakaan. Sarana dan prasarana yang terdapat di perpustakaan
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diantaranya gedung perpustakaan, rak buku, meja dan kursi layanan,

meja dan kursi baca. Banyak pendidik dan peserta didik yang

memanfaatkan sarana dan prasarana di perpustakaan.

b. Penyediaan ruangan perpustakaan yang nyaman

Sekolah menyediakan ruangan perpustakaan yang nyaman yaitu

dengan menyediakan ruang baca untuk peserta didik membaca buku

dan mengerjakan tugas serta pengelola perpustakaan selalu berusaha

memelihara dan menjaga kebersihan perpustakaan. Hal ini dapat

dilihat dari ruangan perpustakaan yang selalu ramai dikunjungi oleh

pendidik dan peserta didik.

c. Pelayanan perpustakaan

Pustakawan dan pengelola perpustakaan selalu berusaha memberikan

pelayanan yang baik kepada pendidik dan peserta didik serta

disesuaikan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada saat peneliti mengunjungi perpustakaan untuk pengamatan,

pustakawan dan pengelola perpustakaan melayani pendidik dan peserta

didik dengan baik.

d. Administrasi perpustakaan

Administrasi perpustakaan sesuai dengan standar nasional yang

ditetapkan pemerintah. Administrasi perpustakaan meliputi:

administrasi pengolahan buku, administrasi, pelayanan, peraturan dan
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tata tertib pelayanan, statistik yang perlu dibuat, dan administrasi

pemeliharaan buku.

e. Pengadaan program kerja perpustakaan

Perpustakaan memiliki beberapa program kerja yang melibatkan

semua peserta didik diantaranya yaitu wajib baca, pelatihan pembuatan

madding dan kliping, membaca 10 menit sebelum kegiatan

pembelajaran dimulai, pojok baca, dan pemberian reward kepada

peserta didik yang rajin mengunjungi perpustakaan.

5. Kendala Sekolah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Perpustakaan
Sebagai Sumber Belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo

a. Sarana dan prasarana perpustakaan

Kendala sekolah mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar dalam sarana dan prasarana perpustakaan yaitu

kurangnya rak buku, kurangnya lemari penyimpanan buku, belum

adanya AC dan  kurangnya buku-buku referensi, buku fiksi dan

nonfiksi.

b. Ruangan perpustakaan

Kendala sekolah mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar dalam menyediakan ruangan perpustakaan adalah

ruangan yang kurang luas membuat kegiatan pembelajaran yang

diadakan di perpustakaan kurang kondusif.
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c. Pelayanan perpustakaan

Kendala dalam pelayanan perpustakaan tidak ada karena pustakawan

dan pengelola perpustakaan selalu berusaha memberikan pelayanan

yang sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah.

d. Administrasi perpustakaan

Kendala dalam administrasi perpustakaan tidak ada karena pustakawan

dan pengelola perpustakaan dalam melaksanakan administrasi

disesuaikan dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah.

Administrasi perpustakaan sudah lengkap dan berjalan dengan baik.

e. Program kerja perpustakaan

Kendala dalam melaksanakan program kerja perpustakaan tidak ada

dan program kerja perpustakaan berjalan dengan baik karena program

kerja tersebut melibatkan semua peserta didik dan dengan adanya

program kerja tersebut meningkatkan minat peserta didik berkunjung

ke perpustakaan.

6. Upaya Sekolah dalam Memenuhi Kebutuhan Perpustakaan Sebagai
Sumber Belajar di SD Negeri 5 Jatimulyo

a. Penyediaan sarana perpustakaan

Upaya sekolah dalam memenuhi kebutuhan perpustakaan sebagai

sumber belajar dalam penyediaan sarana perpustakaan didapatkan dari
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pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang disesuaikan

dengan kebutuhan pendidik dan peserta didik.

b. Penyediaan prasarana perpustakaan

Upaya sekolah dalam memenuhi kebutuhan perpustakaan sebagai

sumber belajar dalam penyediaan prasarana perpustakaan, prasarana

perpustakaan sudah tersedia dan memadai karena sangat menunjang

kegiatan pembelajaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis

memberikan saran kepada:

1. Peserta Didik

Peserta didik sebaiknya selalu meningkatkan aktivitas dalam memanfaatkan

perpustakaan sebagai sumber belajar supaya tujuan pembelajaran tercapai

secara maksimal.

2. Pendidik

Pendidik sebaiknya selalu memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber

belajar khususnya dalam kegiatan pembelajaran dan selalu memotivasi

peserta didik agar memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar.
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3. Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebaiknya terus memotivasi pendidik dan peserta didik agar

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar dan kepala sekolah

supaya memenuhi sarana dan prasarana di perpustakaan.

4. Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk

penelitian selanjutnya, disarankan kepada peneliti lain untuk

mengembangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di

sekolah dasar secara spesifik.
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